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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

• Cronica filmu
lui „B.D. intră 
în acțiune".

• Pentru timpul 
dv. liber.

• Vitrina : «Or
ganizații de 
masă legale și 
ilegale create, 
conduse sau 
influențate de 
P.GR."

Mesajul adresat de tovarășul NICOLAf CEAUȘESCU 
cu prilejul centenarului primei mnnetării românești

Dragi tovarăși.
îmi face deosebită plăcere ea, la împlinirea unui veac de la înființarea primei monetarii ro

mânești — eveniment important in organizarea vieții de stat și economice din țara noastră di» 
ocec vreme — să adresez un cald salut colectivului de muncă al întreprinderii dumneavoastră.

Este un merit deosebit al muncitorilor, ingine rilor, tehnicienilor, al tuturor salariaților din Mo
netary Statului că, prin munca rodnică și perseverentă, au reușit să îndeplinească sarcinile ac- 
lualuiui plan cincinal cu 6 luni înainte de termen. Pentru aceasta primiți, dragi tovarăși, felicitării» 
mele cordiale.

Folosesc acest prilej pentru a ura din toată inima Comitetului de direcție, organizației de 
partid, Muror lucrătorilor Monetâriei Statului noi succese în activitatea viitoare. Vă doresc tuturor 
mvhe sănătate și fericire I
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ESENȚIAL ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN ACESTE ZILE:
Conferințele organizațiilor 

județene ale U.T.C.
A

9 îndeplinirea și depășirea planului pe 1970

9 Pregătirea producției anului 1971

în obiectivul fotografic Severin Bonteș 
p Ch. Bbnheo. lăcătuși motriferi in «șe
fia scuiărie a Canelor de autocamioc- 

ne-BrifX.
Foto : C. CIOBOATĂ

Ne aflăm în ultima decadă de muncă a acestui an așezat la cumpăna a doua cincinaie. 
Fiecare zi este marcată de eforturile susținute pe care oamenii muncii dai iotreoga țară le foc paa- 
tru a folosi timpul în vederea îndeplinirii ți depășirii planului pe aaal 1970, pentru a revri 
sporuri de producție cît mai însemnate. Concomitent, în fiecare unitate economică se pan la punct 
ultimele pregătiri în vederea începerii corespunzătoare a producției anufoi viitor, artfei co foci dfo 
prima zi.de lucru activitatea economică a noului cincinal să se desfășoare seb cele mai beee 
auspicii.

Surprinzînd în corespondențele lor diferite aspecte legate de munca tineretului, secvențe £• 
cronica acestei perioade deosebite, reporterii noștri relatează :

SUPAPELE MARI
CARE SE RISIPEA TIPUL DE MUNCĂ

AU FOST ÎNCHISE. 
DAR CELE MICI?

AmpU acțiune de desfășu
rare a conferiateloT de dare 
de seaoad și aiegeri ale orga
nizat iilor Județene U.T.C 
care se înscrie ea o etapă 
distinctă fo eforturile de pre
gătire si întâmpinare a Con- 
gresntaj al IX-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist, se a- 
propie de nocnentul final. în 
cursul zilelor de sâmbătă și 
duminică alte ÎS organizații 
Județene U.T.C. și-au ales. in- 
tr-un climat de largă demo
crație si eu un profund spirit 
de responsabilitate, noile or
gane de conducere, comitetele 
Județene U.T.C. și comisiile 
de cenzori, si-au desemnat 
detegatii care le tot reprezen
ta la Congres si au făcut pro
puneri de candidați pentru or
ganele superioare ale U.T.C.

Aceeași atmosferă de lucru, 
aceeași participare activă la 
dezbaterea activității desfășu
rată pină in prezent au carac
terizat și in continuare lucră
rile acestor forumuri ale tine
reții militante. Ceea ce meri
ți. poate, subliniat in primul 
riad este faptul că ele nu s-au 
oprit la analiza diverselor 
probleme ridicate de activita
tea ultimilor doi ani. ci au 
stăruit- in egală măsură, asu
pra direcțiilor și modalităților 
Pe care va trebui să le îmbra
ce o activitate calitativ supe
rioară in viitor. S-a subliniat 
astfel, pe parcursul dezbateri
lor. că pentru obținerea unor 
rezultate substanțial îmbogă
țite este necesar să se por
nească atît de la succesele în
registrate pină în prezent.

consolidate ca niște jaloane 
temeinice în repertoriul orga
nizațiilor U.T.C„ cit și de la 
neajunsurile semnalate, de la 
punctele cărora le-au maț ră
mas încă datoare. In acest 
sens, delegații care au urcat 
la tribuna dezbaterilor au și 
făcut, in fiecare conferință, 
propuneri utile, cu o reală e- 
ficiență practică, propuneri 
care reprezintă • tot atîtea 
puncte de reper concrete pen
tru o largă desfășurare de for
țe în perioada imediat urmă
toare.

O asemenea orientare fer
mă, prezentă încă de la primii 
pași făcuți în noua activitate, 
își evidențiază necesitatea cu 
atît mai mult, cu cît ne aflăm 
în preajma inaugurării pri
mului an al unui nou cinci
nal. ne pregătim, in același 
timp, pentru întîmpinarea și 
sărbătorirea semicentenarului

partidului, moment care soli
cită multiple eforturi din par
tea tineretului țării, a între
gului nostru popor. Modul î" 
care s-au desfășurat conferin
țele organizațiilor județene 
U.T.C. constituie încă o certi
tudine că tineretul este hotă- 
rît să se angajeze eu toată 
priceperea și capacitatea sa la 
realizarea tuturor sarcinilor 
trasate de partid.

Momente de o însemnătate 
deosebită în viața și munca 
tineretului din județele res
pective, conferințele organi
zațiilor județene U.T.C. s-au 
bucurat de prezența și parti
ciparea la cuvînt a tovarășu
lui ION ILIESCU, prim secre
tar al C.C. al U.T.C- ministru 
pentru problemele tineretului 
— Ia Ilfov, a unor primi se
cretari ai comitetelor județe
ne de partid, și anume 1 

(Continuare în pag. a Il-a)

La Casa de cultură din Petroșani

Monotonie 

tematică
Trec doar citeva clipe de la in

trarea ^noastră în Uzina „Electro- 
Banat" din Timișoara și ni-i dat 
să consemnăm un fapt îmbucură
tor : nici unul din tinerii între
prinderii nu absentează în această 
zi nemotivat de la program.

— In cadrul recentelor adunări 
și conferințe de dări de seamă și 
alegeri, ne declară Dumitru Ha- 
las, secretarul comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, noi am apelat la 
toți tinerii solicitîndu-le creșterea 
contribuției lor la realizarea și 
depășirea sarcinilor de producție, 
în așa fel îneît să încheiem anul 
cu un bilanț cît mai bogat. Aten
ție mărită acordăm absențelor ne-

• IN RÎNDUL întreprin
derilor din județul Constanța 
care au anunțat îndeplinirea 
inainte de termen a planului 
anual de producție s-a înscris 
și Uzina de superfosfați și 
acid sulfuric din Năvodari. 
Colectivul acestei unități s-a 
angajat să realizeze, pînă la 
sfirșitul anului, o producție 
suplimentară de peste 1 500 
tone de îngTășămite fosfatice.

Au mai anunțat îndeplini
rea, inainte de termen, a pla
nului anual întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din 
Constanța, Trustul șantiere
lor de construcții turistice 
„Litoral" și alte unități eco
nomice din județ.

• ÎNTREPRINDERILE a- 
gricolc de stat din județul 
Botoșani și-au depășit planul 
anual la producția marfă cu 
peste 2 500 tone cartofi, 845 
hectolitri lapte, 126 tone carne 
și alte produse. Fină la sfîr- 
șitul anului, unitățile agricole 
de stat botoșenene vor realiza 
suplimentar o producție mar
fă însumînd circa 18 mili
oane Iei și beneficii In va
loare de 11 milioane lei.

• LA UZINA „Oțelul Roșu" 
din județul Caraș-Severin a 
fost consemnată cifra de 
10 000 tone laminate date în 
plus față de sarcinile planu
lui anual. La laminoarele de 
platine, tabla și profile, pro
ducția medie orară înregis
trată este cu 6 pină la 8 la 
sută mai mai mare decit rea
lizările din perioada cores
punzătoare a anului trecut. 
O dată cu creșterea produc
ției a sporit și numărul sorti
mentelor de laminate prin a- 
similarea in fabricație a noi 
produse destinate diferitelor 
sectoare ale economiei.

• LA UZINA de vagoane 
din Arad a intrat în produc
ția de serie noul tip de va
gon de marfă destinat trans
porturilor de minereuri, cu o 
capacitate de încărcare de 60 
tone și o viteză de circulație 
de pină Ia 120 km/oră. Cu a- 
cesta, constructorii de va
goane din Arad au asimilat, 
in anii actualului cincinal, la 
nivel de fabricație industrială, 
22 de tipuri de vagoane de 
marfă și 4‘ variante de va
goane de călători. îmbunătă
țirile tehnice si funcționale 
aduse in această perioadă 
materialului rulant produs de 
uzină au permis ridicarea 
performanțelor calitative — 
greutate specifică, viteză, si
guranță în circulație — la pa
rametri normelor transportu
rilor feroviare internaționale. 

motivate. După cum se vede, ti
nerii au răspuns prin fapte.

Intr-adevăr, așa este. Oprin- 
du-ne prin diferite secții, mulți in
gineri și maiștri au ținut să sub
linieze că de la începutul acestei 
luni s-a reușit o adevărată coti
tură, că în aceste zile procesul de 
înlăturare a absențelor nemotivate 
cunoaște o deosebită intensificare. 
Interlocutorii noștri, după cum 'e 
citim în privire și-n gesturi, sînt 
chiar puțin surprinși. Și totuși, de 
aid, de la „Electro-Banat". noi 
nu am plecat cu tolba goală. De 
ce ? O scurtă relatare a constată
rilor noastre prin unele sectoare va 
da un răspuns și va evidenția fap

In vreme ce în secțiile uzinei majoritatea tinerilor 
își văd conștiincios de treabă cei trei discută dacă 
aluminiul se sudează sau nu cu alamă... Iată 

întrebarea.

Astfel nu va realiza niciodată Anche Marie Tipei 
sarcinile de producție.

Foto: PAVEL TTNJALA
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'țSibiuF
PRODUCȚIA AGRICOLĂ SOLICITA 
PREZENȚA ACTIVĂ A TINERILOR

A mai schimba cu ceva în 
agricultură rezultatele produc
țiilor acestui an, nu mai este 
cum, nu mai este timp. Re
coltele sînt deja în magazii și 
doar ultima linie ce se va tra
ge în curînd la un bilanț în 
care vom citi dincolo de as
pectul cantitativ al cifrelor și 
latura calitativă a eforturilor 
depuse în condițiile unui an 
de grele încercări, va da ca
lificativul definitiv. Acest lu
cru nu înseamnă cîtuși de pu
țin că în agricultură orice ac
tivitate productivă a încetat. 
Continuă munca în zootehnie, 
în legumicultură, în sectoare
le anexe și, continuă mai ales 
pregătirile pentru producția a- 
nului viitor. Despre acest im
portant aspect al perioadei în 
care ne aflăm — pregătirea 
producției anului viitor — la 

tul că, in ce privește risipirea fon
dului' de timp, s-au închis doar.„ 
supapele mari, adică cele de la 
intrarea și ieșirea din uzină. Dar 
între cele două aii mai rămas 
din păcate și altele.

Mergem spre atelierul de as- 
chiere. Urcăm citeva scări și, în 
fața intrării, sintem nevoiți să ne 
oprim : aid, pe scări, proptiți de 
calorifer, trei tineri îmbrăcați în 
salopete se întrețineau in jurai di
lemei dacă se poate sau nu suda 
cu alamă pe o cheie din aluminiu 
— proprietate personală a unuia 
(prezent în fotografie'" care la a- 
propierea noastră ,.și-a hiat zbo
rul", nu înainte de a ne face o

Sibiu, directorul direcției a- 
gricole județene, tovarășul in
giner Mihai Tiller spunea că 
este la fel de hotăritor ca ori
care altă campanie agricolă. 
Și iată și temeiurile afirma
ției :

Pe mare parte din cele 
35 000 hectare cu grîu și orz 
destinate recoltei anului viitor 
sămința a fost pusă sub braz
dă cu mult după 20 octombrie, 
dată considerată ca limită a 
perioadei optime. „La grîu și 
orz am aplicat pentru fiecare 
hectar cu pînă Ia 50 la sută 
mai multă sămînță decît în 
anii de pînă acum, declarau 
specialiștii. Dar, pentru garan
ția producției anului viitor nu 
este suficientă numai această 
măsură". Trebuie continuată 
în primul. rînd, afirmau ei, 
fertilizarea cu Îngrășăminte 

confidență : -Pmfri și ea ci nu-i 
șeful pe aici*. Au riau taă ti
nerii Petre LeriDCS și Dccnrira 
Crasramc. Primul, «erirind că a 
fost surprins Satr-un ioc t:' feri 
«lefterului, caută grăbit o purifi
care :

— Am venit să Un niște pfoățe 
de la dinsuL și arată spre D.C.

Evident hei că prcKțeJe m se 
aflau lingă calorifera] de pe scări, 
d în atelier. TmircI nu ne poate 
argumenta cootrariul p tși intre*

ION CHIRIC 
L DANCE.A

(Coatusuare ta pag. a ll-aj

chimice. Cu ce există în uni
tăți și cu ce va mai sosi de 
la fabrici mai trebuie încor
porate semănăturilor încă pes
te 2 500 tone de superfosfat și 
azotat de amoniu. Este, apoi, 
necesară terminarea arăturilor 
și grăbirea fertilizării cu în
grășăminte naturale.

Legat de această etapă « 
pregătirilor producției anului 
viitor. în discuție revine șl un 
alt aspect In acest an, se știe 
printre județele lovite de ca- 
'amitățf se numără și Sibiul 
Pe mai bine de 3 000 hectare 
inundațiile au afectat nu nu
mai producția anului curent 
dar și pe cea a anilor urmă
tori, o sută și ceva de hecta
re fiind deja propuse pentru 
scoaterea din circuitul agricol. 
Pe mari suprafețe a fost luat 
•traiul fertil, pe alteia «-au 

în viața universitară un rol 
importam îl joacă tinerele ca
dre didactice, asistenții și lec
tori* -fedicS acela care conduc 
in majoritatea cazurilor for
mele pe care se bazează ritmi
citatea procesului instructiv : 
serr. marii, ore de laborator sau 
lucrări practice. Alulți dintre 
componenții acestui corp didac
tic au absolvit cu puțin timp în 
urmă o instituție de învățămînt 
superior și, în multe cazuri, au 
fost reținuți la catedrele ace
lorași facultăți unde s-au for
mat ca specialiști. Contactul 
uneori zilnic pe care un a- 
sister.t sau lector universitar U 
are cu studenții, faptul că de 
activitatea acestor cadre didac
tice depinde in mare măsură 
eficiența și concretizarea for
mativă a întregului proces de 
învățământ ne-a îndemnat să 
întreprindem o anchetă asupra 
principalelor aspecte ale mun
cii tinerilor universitari

Universitatea din Timișoara 
este una dintre cele mai tinere 
institute ce învățămînt superior 
din țara noastră. Structura cor
nului didactic este o mărturie 
în plus : din 379 de cadre di
dactice 22 sînt profesori, 43 con
ferențiari, 153 — lectori 124 — 
asistenți și 37 — asistenți sta
giari Aceste cifre au consti
tuit un argument suficient de 
puternic per.tru a încerca să 
descifrăm aici citeva din as
pectele relevante ale drumului 
parcurs atît In afirmarea știin
țifică, cîț și în domeniul mai 
dificil de circumscris In defini
ții al muncii educative.

Rolul deosebit al tinerelor ca
dre didactice In oricare institu
ție de învățămînt superior este 
cu pregnanță subliniat de tov. 
pro£ dr. Ion Cornea, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, pro
rectorul Universității din Timi
șoara. „Semnificativă este mo
bilitatea excepțională a gindirii 
lor, reprezentind un teren fer
til pentru idei noi, atît de ne

depus mîluri în grosime de 
cite 30 de centimetri și pen
tru recuperarea acestor tere
nuri sînt necesare lucrări spe
cifice. In vederea înlăturării 
neajunsurilor provocate de ca
lamități, statul a venit în aju
torul unităților cu mart fon
duri bănești. Numai în coope
rativele agricole, valoarea fon
durilor nerambursabile se ri
dică la 10 milioane lei. Inves
tirea acestor fonduri ca și a 
celor pe care le alocă fiecare 
unitate vizează, cum este și 
firesc, un efect cît mai rapid, 
tncepînd încă din anul viitor 
în acest scop, Oficiul județean 
de cadastru, proiectare și gos
podărire a apelor a și trecut

N. COȘOVEANU

(Continuare in pag. a ll-a) 

cesare procesului de moderni
zare a invățămintului nostru. 
Dar, intrucit există unele dome
nii unde creativitatea maximă 
se situează pină la o anumită 
vârstă (pentru științele exacte 
pină la 35—W de ani) și altele, 
unde această creativitate este 
susținută de o perioadă mai în
delungată de acumulări (știin
țele umaniste), ar trebui să ne 
preocupe să facem cit mai uti
le și eficace aceste vârste. Exi
stă deocamdată destule piedici 
pentru exploatarea acestor pe-

Tinerii 
univer
sitari

noade de maximă creativitate : 
supraaglomerarea cu sarcini 
strict didactice (uneori dublu 
față de norma obișnuită), fapt 
care are consecințe negative a- 
supra pregătirii de specialitate; 
nu se oferă contacte cu colecti
ve de cercetare pe măsura po
sibilităților tinerelor cadre di
dactice ; specializarea a suferit 
enorm in ultimul timp (este im
posibil ca aceasta să se reducă 
la 3 sâptămini — o lună pentru 
un matematician sau un fizi
cian). In acest domeniu, Univer
sitatea timișoreană este vitre
gită chiar in cadrul unei situa
ții deloc mulțumitoare pe țară. 
Același lucru se poate spune și 

• BASCHET. Dinamo — lidera unui campio-| 
nat cenușiu • JUDO. Ultimele cupe ale kimo-_ 
nourilor albe • CULTURISM. Vigoare și armo-1 
nie • Marginalii la Cupa tineretului de la sate

I Succesul principal : consacrarea a doua com-| 
petiții de masa • VOLEI. Penicilina — „șefă". 

|d^promoție • NATAȚIE. «Cupa speranțelor^^

I 
I

despre științele sociale (în ulti
mii ani un singur cadru didac
tic a fost la specializare).

Pe de altă parte, am resimțit 
puternic rezonanța pozitivă a 
cercurilor științifice studențești. 
Exigențelor disciplinei și mun
cii universitare le răspund cel 
mai bine acei tineri asistenți 
care au activat cu seriozitate 
in aceste cercuri, ei devenind 
autentici animatori ai vieții 
științifice. Totuși, din păcate, 
mai sînt tineri care nu au o 
imagine clară asupra menirii și 
sarcinilor cerute de învățămîn- 
tul superior. Mai dăinuie men
talitatea unora care cer totul 
fără să dea nimic. Insă, capa
citatea fiecărui cadru didactic 
nu poate fi utilizabilă decit ar
monizată cu disciplina muncii. 
Ucenicia acestor tineri nu tre
buie să se rezume la simpla 
prezentă în conducerea unui se
minar, ci intr-un permanent e- 
fort de autoperfecționare susți
nut în cadrul unui colectiv. Ră- 
mine o realitate subtextul dicto
nului „meseria se fură". Fiind, 
în continuare, partizanul unei 
activitafi independente, consider 
neapărat necesar ca aceasta să 
fie perfect integrată în discipli
na muncii. Un asistent este ter
menul mediu ideal între studen
tul încă neformat și profesorul 
cu experiența unei îndelungi 
cariere. Atu-ul apropierii de 
vârsta studenților, faptul că, nu 
demult, acești tineri au fost la 
rîndul lor studenti, posibilități
le mai largi de cunoaștere ale 
preocupărilor studențești sînt 
de un prețios ajutor celorlalte 
cadre didactice. De altfel, ecoul 
acestor legături este permanent 
analizat in ședințe de catedră 
unde asistenții relatează faptic 
realizări sau neajunsuri, propu- 
nînd rapid și concret remedie
rea lacunelor sau căi de ame-

C. STANCULESCU
(Continuare în pag. a lll-a)

Am vizitat Casa de culturi 
din Petroșani, una dintre cel» 
mai moderne și mai bine uti
late construcții de acest gen 
din țară, într-o duminică. 
Deci, într-o zi de vîrf, într-o 
zi în care activitatea de la 
sediu are cele mai mari șan
se să capteze interesul oame
nilor și să-și impună realiză
rile proprii.

Știam despre Casa de culto- 
ră din Petroșani că are în ul
timul timp o activitate boga
tă, bazată și pe o reală son
dare a preferințelor și. a gus
tului public, în- funcție de 
care încearcă să-și diversifice 
programul și să vină în întîm
pinarea dorințelor diferite
lor categorii de spectatori, 
cursanți și membri ai cercu
rilor, care o frecventează. Și 
nu se poate spune că recenta 
noastră vizită a infirmat lu
crurile btfne pe care le știam 
despre ansamblul activității 
culturale din Petroșani.

Și totuși...
Ce ne promitea de fapt afi

șul Casei de cultură și în c» 
măsură aveau să fie respecta
te promisiunile în duminica 
la care ne referim ?

Două manifestări, spectaco
lul folcloric „Păcală argat11, 
susținut de formația Casei de 
cultură Petroșani, și seara de
dicată fruntașilor în produc
ție de la I.I.L. fuseseră înlo
cuite cu un spectacol al tea
trului de estradă din. Deva, 
avînd în reprezentație o so
listă din Republica Populară 
Ungară. Altfel, spectacolul 
„Apollo la Deva", care mai 
vizitase nu demult Petroșa
nii, nu strălucea prin capete 
de afiș și nici prin bun gust, 
între altele, la un moment 
dat, textul melodiei îl obligă 
pe un interpret să converseze 
cu un pian, ale cărui clape 
sînt mîngîiate în persoana u- 
nei balerine — figurante, pe 
care ..fantezia" regizorului o 
așează ca pian peste pianul- 
decor, a’ungîndu-se la o ilari
tate evident nescontată.

Dar, nu atît calitatea spec
tacolului din Deva ne intere
sează acum, ci faptul că, fără 
să fie o manifestare artistică 
de valoare, reprezentația a- 
eeasta a anulat pur și simplu 
manifestarea activității pro
prii într-una din zilele cele 
mai favorabile producerii și 
impunerii ei, făcînd în același 
timp ca afișul Casei de cultu
ră din Petroșani, ca atîtea al
tele din păcate, să fie în con
tinuare instabil.

Precizăm că nu este vorba 
de un caz izolat. Nici specta
colul anunțat pentru sîmbăta 
care trecuse, nici manifesta
rea anunțată pentru lunea 
care urma n-au avut loc, fiind 
din nou... înlocuite. întocmi
rea afișului Casei de cultură, 
reprezentând planul activități
lor ei cele mai importante, 
Iasă încă impresia de forma
lism, de studiere insuficientă 
a posibilităților și condițiilor 
proprii, de nedefinitivare șî 
nesiguranță în privința accep-

VICTOR PARHON

(Continuare in pag. « JI-dj
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Conferințele organizațiilor Centenarul primei

județene ale U.T.C
(Urmare din pag. I)

TEODOR HAȘ — la Arad, 
GHEORGHE NASTASE — la 
Argeș, CONSTANTIN CÎR- 
ȚÎNA — la Brașov, TRAN
DAFIR COCÎRLA — Ia Ca
raș-Severin, AUREL DUCA — 
la Cluj, PETRE IONESCU — 
la Constanta, CONSTANTIN 
BAbALAU — la Dolj, CON
STANTIN DASCALESCU — 
la Galați, IOACHIM MOGĂ — 
la Hunedoara, MARIN VASI
LE — la Ialomița, GHEOR- . IlfoVț 

la Ma-
GHE NECULA — Ia 
GHEORGHE BLAJ — 
ramureș, ILIE CÎȘU — la Pra
hova, IOSIF UGLAR - 
Satu Mare, EMIL BOBU 
Suceava, MIHAI TELESCU — 
la Timiș, precum și CON
STANTIN SANDU — Buzău 
și NICOLAE COVLEA — 
Gorj, secretari ai comitetelor 
județene de partid.

Din partea organelor cen
trale ale Uniunii Tineretului 
Comunist, ia lucrările confe
rințelor au participat secre
tarii C.C. al U.T.C.: MIRCEA 
ANGELESCU — la Arad și Ti
miș, FLOAREA ISPAS — la 
Prahova, VASILE NICOL- 
C'OIU — la Argeș, ION PO- 
P-.SCU — la Caraș-Severin, 
TRAIAN ȘTEFĂNESCU — la 
Cluj, GHEORGHE STOICA — 
la Galați și IOSIF WALTER 
— la Brașov și Hunedoara, 
precum șl membri ai Biroului

la 
la

C.C. al U.T.C.: IOSIF BEL- 
JUNG — la Satu Mare, IULIU 
FEJEȘ — la Maramureș, EU
GEN FLORESCU — la Ialo
mița, PETRE GHEORGHE la 
Constanța, GHEORGHE MI
RON — la Gorj, NICULAE 
STOIAN — la Dolj, SEPTIMIU 
TODEA — la Suceava și NI
COLAE UNGUREANU — la 
Buzău.

Primele plenare ale comite
telor județene nou constituite 
au ales ca primi secretari ai 
comitetelor județene U.T.C. pe 
următorii tovarăși: TEODOR 
OROS — La Arad, CONSTAN
TIN VOINEAG — Argeș, 
CORNEL ȘANDRU — Brasov, 
VASILE ZAHARIA — Buzău, 
NICOLAE LIPSCHNER — 
Caras-Severin, CONSTANTIN 
CHIRILA — Cluj, CONSTAN-

TIN JURCA — Constanta. A* 
DRIAN CIOBOIU — ' Dolj. 
GHEORGHE BERCA — Gorj, 
VIOREL FAUR — Hunedoa
ra, GHEORGHE ICHIM — Ia
lomița. CONSTANTIN STOI
CA — Ilfov, GHEORGHE 
SAS — Maramureș, CORIO- 
LAN VOINEA — Prahova, 
ION CORNEANU — Satu 
Mare, VASILE DUMISTRĂ- 
CEL — Suceava și RADU 
LAN — Timiș.

Delegații la conferințe 
adoptat, in încheierea
crărilor, telegrame adresa
te Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

BA-

•u
lu

monetarii românești>
împlinirea a 100 de ani de 

la înființarea primei Mone- 
târii românești a fost sărbăto
rită duminică într-un cadru 
festiv de colectivul de mun
citori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari ai acestei între
prinderi.

Mesajul de salut al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat, adresat 
colectivului de muncă al Mo- 
netăriei Statului, a fost pri
mit de participanții la aduna
rea festivă cu îndelungi și în
suflețite aplauze.

în încheierea adunării fes
tive, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, cei prezenți 
au adresat o telegramă Comi
tetului Centrai al P.C.R., per
sonal tovarășului Nicolae' 
Ceaușescu.

A APĂRUT:

Supapele
mari
(Urmare din pag. I)

documentări »ociale“ dovedește 
nu numai varietatea mijloacelor 
sociale și propagandistice folosite 
ci și forța de penetrație * idei
lor partidului. Lucrarea sublinia
ză, de asemenea, rolul deosebit 
pe care l-a avut presa organiza
țiilor de masă în antrenarea oa
menilor muncii la lupta demo
cratică, în confruntările Ideologi
ce. Dintre ziarele și revistele or
ganizațiilor de masă sînt aminti
te „Dezrobirea", „Înainte", „Bu

gatul material informativ, referi
tor la rolul și evoluția organiza
țiilor de masă, analizat într-o 
largă viziune asupra epocii, în 
strînsă legătură cu activitatea 
clasei muncitoare și a Partidului 
Comunist Român. Această sec
țiune în viața social-politică a 
țării, considerată mai ales sub 
raportul conflictelor de clasă, 
ilustrează larga participare a ma
selor populare, a forțelor progre
siste și democratice, la desfășu
rarea și sprijinirea acțiunilor in
spirate de partid, la pregătirea și 
înfăptuirea transformărilor revo
luționare pe care le-a cunoscut 
țara noastră în această jumătate 
de veac.

Crearea, îndrumarea și condu
cerea de către P.C.R. a organi
zațiilor de masă legale și ilegale 
avînd un caracter democratic, 
antirăzboiriio și antifascist re
flectă oapacitatea politică și or
ganizatorică a partidului de a 
stringe în jurul clasei munci
toare largi mase de țărani, inte
lectuali progresiști, mici funcțio
nari, meseriași, pensionari. Este 
meritul lucrării de față de a fi 
pus în lumină, de a fi explicat 
clar, argumentat modalitatea in
stituirii acestor legături, factorii 
care le-au generat, eficiența ac
țiunilor inspirate și înfăptuite de 
către partid.

în bibliografia acestei perioade 
din istoria partidului nostru, vo
lumul „Organizații de masă le
gale și ilegale, create, conduse 
sau influențate de P.C.R." se si
tuează printre cele mai cuprin
zătoare și mai valoroase lucrări. 
Bogată în documente de epocă, 
în sugestii și semnificații, lucra
rea răspunde exigențelor științifi
ce și în aceeași măsură, interesu
lui larg, pentru această proble
matică, al cititorilor din țara 
noastră.

Apropiata sărbătorire ■ temi- 
centenarului Partidului Comunist 
Român este marcată de o bogată 
activitate editorială. După mono
grafia „Greva generală din 1920“ 
recent a apărut primul volum 
al unei noi sinteze de amploare, 
elaborată de un colectiv al Insti
tutului de studii istorice și so
cial-politico. Lucrarea cuprinde 
istoricul a 18 organizații de 
masă legale și ilegale înființate 
între 1921—1933 din inițiativa 
partidului, conduse sau influen
țate de partid în perioada 1921— 
1944. Astfel au fost, organizațiile 
de ajutorare materială, juridică, 
morală și propagandistică a vic
timelor terorii regimului bur- 
ghezo-moșieresc și a familiilor 
lor — Crucea Roșie socialistă 
(1920), Comitetul Central de aju
torare de pe lîngă Comisia Ge
nerală a Sindicatelor din Româ
nia (1921—.1922), Comitetul cen
tral de ajutorare al Partidului 
Comunist Român (1922—1924) 
Liga drepturilor omului (1923—
1928) , Ajutorul Roșu (1924—1934; 
1934—1940), Ajutorul muncito
resc român (1927—1933), Comi
tetul pentru amnistie (1928—
1929) și Comitetele pentru apă
rarea și ajutorarea ceferiștilor 
închiși. Cu toate că și-au desfă
șurat activitatea în condițiile 
unor aspre persecuții din partea 
autorităților, aceste organizații 
au adus o contribuție substan
țială la lărgirea bazei de masă a 
luptelor muncitorești, la întări
rea raporturilor Partidului Co
munist cu cele mai diferite pă
turi muncitoare și progresiste, la 
menținerea legăturilor între de- 
ținuții comuniști și antifasciști și 
susținătorii lor din exterior. Une
le dintre aceste organizații 
reușit deseori să realizeze 
front comun de acțiune a 
multor categorii sociale.

Capitolele referitoare la activi
tatea Comitetului național

(1932—1933) ți a 
național antifascist 

atrag atenția citito- 
inițiativelor concre-

antirăzboinic 
Comitetului 
(1933—1934 
rului asupra 
te pe care le-au manifestat, cît 
și asupra spiritului de masă 
antirăzboinic și antifascist pe
care
s-a 
anii
semenea, 
grafiile „Blocul muncitoresc-țără- 
nesc" (organizație legală creată 
în 1925) și „Frontul Plugarilor",

l-au cultivat și oare 
relevat cu deosebire în 
următori. Rețin, de a- 

atenția micromono-

f

LEGALE Șl ILEGALE, CREATE,Regulamentul

Secția monta/ lanterne și ceioze, o secție unde lucrează numeroși 
tineri harnici. Foto: PAVEL T1NJALĂ

profesionale
De curind. Ministerul învăță- 

mîntului a editat Regulamentul 
pentru organizarea și funcționa
rea școlilor profesionale, _alătu- 
rlnd acest act, care statutea'ză ac
tivitatea în școlile profesionale, 
celorlalte două regulamente deja 
apărute.

Așadar, la ora actuală școlile 
cu profil profesional care pregă
tesc viitori muncitori, au la in- 
demînă un material îndrumător 
ce clarifică, în detaliu, tot ceea 
ce ține de activitatea in acest tip 
de școală, precum și pentru în- 
vățămîntul profesional seral și 
ucenicia la locul de muncă. Se 
fac referiri cu caracter legic 
privind elevii, drepturile și în
datoririle lor, activitatea in- 
structiv-educativă, administra- 
tiv-gospodăreascâ și social- 
medicală, la componența per
sonalului școlar de acest tip, 
zestrea lor didactici materială 
etc.

01 P.C.R."

au
un 

mai

rupe pledoaria o clipă, apoi în
cearcă noi justificări. Mai simplu 
și mai cinstit ar fi desigur să re
cunoască : da, fac parte dintre 
plimbăreții secției... însă Petre 
Lorincz a pornit de la început pe 
o cale greșită și acum nu mai poa
te retracta.

Pe lîngă această modalitate de 
risipire a timpului de lucru (su
papa respectivă ar trebui denu
mită „a plimbăreților"), descope
rim peste cîteva clipe altele. Cum 
intrăm în atelierul de așchiere, ob
servăm că două strunguri nu 
funcționează, că o muncitoare care 
deservește o mașină de filetat se 
Oprește adeseori sau își încetinește 
mișcările pentru a discuta în voie 
cu o tînără ce se află lîngă ea, o 
tînără îmbrăcată în haine de o- 
raș, cu un coș în mînă. Ne apro
piem de ele. Tînără ce lucrează la 
mașină se numește Maria Anche, 
Tipei. Cealaltă e Maria Crisz. 
Stau șl pălăvrăgesc despre cîte-n 
lună și în stele, aici, între mașini, 
acum, în cadrul programului de 
lucru. E de mirare că Maria An
che Tipei nu reușește să-și înde
plinească norma ? Renunțînd la 
modalitatea absențelor nemotiva
te (luna trecută nu s-a prezentat 
trei zile la locul de muncă), a des
coperit 8tcum o altă modalitate de 
a risipi timpul de lucru.

Așteptăm lîngă cele două strun
guri care de la intrarea noastră în 
atelier nu funcționează. Unde sînt 
cei ce le-au părăsit ? Peste cîteva 
clipe sosesc. Sînt doi tineri.

— Unde ați fost ?
— Să ne călim un cuțit de re

tezat.
Ne adresăm imediat maistrului 

Traian Ursu. Spre surprinderea 
noastră, dînsul acceptă justificarea 
tinerilor ca... temeinică. Dacă e 
așa, e rîndul dumnealui să se jus
tifice, să ne spună de ce tinerii 
nu sînt dotați cu S.D.V.-urile ne
cesare bunei desfășurări a pro
gramului de lucru. Și maistrul 
Traian Ursu iarăși ne surprinde : 
„Nu avem". Acesta e răspunsul 
său. Și dacă „nu avem" ? Bineîn
țeles, „trebuie să așteptăm pînă 
vom avea". Cît ? Asta nu se știe.

Coborîm în secția de prese. Nu 
parcurgem decît cîțiva metri și 
sîntem nevoiți să ne oprim pe o 
bancă așezată în dreptul unui ca
lorifer. Stau la taifas nu mai pu
țin de 5 tineri. în tot atelierul se 
lucrează intens, dar cei cinci ges
ticulează cu dezinvoltură, se în
trerup unul pe altul, se apleacă 
unul spre altul pentru a se auzi 
mai bine. în momentij în care 
fotoreporterul îi surprinde pe pe
liculă, sar 'în picioare și se stre
coară pe după utilaje. Reușim cu 
greu să reconstituim grupul.

Ion Pîtcă a cărui mașină se a- 
flă în cealaltă parte a halei, 
declară cu candoare :

— N-am de lucru fiindcă 
glorul îmi schimbă nu știu 
piese la mașină.

îl absolvă aceasta pe Ion Pîtcă 
de obligația de a sta lîngă ma
șină, de a ajuta la repararea ei 
într-un timp cît mai scurt ? Bine
înțeles că nu. Un alt membru al 
grupului, lăcătușul loan Nuțiu re
nunță la orice justificare și ne im
ploră să nu-i consemnăm numele 
în ziar fiindcă află maistrul și-l 
sancționează. Abia acum te gîn- 
dești la consecințe, loan Nuțiu ?

Intrerupem aici șirul secvențelor 
surprinse „pe viu" în sectoarele 
uzinei „Electro-Banat" din Timi
șoara. Așa cum subliniam la înce
put, în această întreprindere s-au 
depus eforturi mari pentru redu
cerea absențelor nemotivate și s-a 
reușit ca acum, la sfârșitul anului, 
să se obțină roade îmbucurătoare. 
Dar, după cum se vede, au rămas 
încă destule supape deschise. în
chiderea lor solicită noi eforturi, 
certifică necesitatea unor noi ac
țiuni din partea 
U.T.C.

ne

re
ce

organizației

„organizație democratică * țără
nimii care timp de două decenii 
(începînd din noiembrie 1933) a 
urmat cuvîntul de ordine al par
tidului". Prezentarea în volumul 
de față și a altor organizații de 
masă — Cercurile femeilor mun
citoare, „Prietenii naturii", „Prie
tenii presei proletare" („Pri Pre 
Pro"), „Cercul de orientări și

central al
muncitoresc-țărănesc", 

zilnică", „Fabrica și o- 
„Buletinul Comitetului 
al Ajutorului Roșu",

letinul Comitetului
Blocului
„Munca 
gonii", 
Central
„Descătușarea", „Apărătorul pro
letar", „Umanitatea", „Buletinul 
mișcării antifasciste" ș.a.

Ceea ce conferă o deosebită 
prestanță acestei lucrări este bo- .G. RUȚĂ

Producția agricolă
(Urmare din pag. I) 

la efectuarea unor lucrări spe
cifice pe 700 de hectare, in 16 
cooperative agricole.

Adăugat la toate astea făp
tui că specialiștii organelor a- 
gricole județene, ai unităților, 
masa largă a cooperatorilor, 
pe baza expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din 23 no
iembrie cu privire la îmbună
tățirea organizării, planificării 
și conducerii agriculturii, au 
trecut la extinderea asociații
lor intercooperatiste între care 
patru sînt destinate produc
ției de legume, șase în secto
rul viticol, patru pentru pro
ducerea de furaje, avem doar 
o parte din imaginea largă a 
aspectelor ce vizează pregăti
rea producției agricole a anu
lui viitor în județul Sibiu. Și, 
desigur, fiecare din aceste as
pecte ar comporta discuții am
ple prin prisma preocupărilor 
organelor agricole, a conduce
rilor fiecărei unități, a spe
cialiștilor, preocupări care, în 
noul cadru organizatoric, vor 
însemna pentru economia ju-

dețului un salt calitativ supe
rior. Dar, cum tot la fel de 
bine ele comportă o discuție 
și prin prisma atribuțiilor or
ganizațiilor U.T.C., am consi
derat ca firesc să-i facem loc 
în cele ce urmează. Acestei 
intenții, însă, i s-a opus punc
tul de vedere al Comitetului 
județean Sibiu al U.T.C. care, 
din capul locului, ne-a plasat 
într-un dialog de cu totul altă 
natură decît cel așteptat.

— La sate nu avem tineri! 
Legat de acest aspect nu aveți 
ce căuta in județul Sibiu, ne-a 
întîmpinat un activist cu mun
că de răspundere la comitetul 
județean U.T.C.

— în cadrul secției econo
mice ființează totuși șl un 
sector tineret sătesc.

— Da, confirmă tovarășul 
Emil Vînătoru, șeful secției e- 
conomice. Și acest sector are 
și un șef, pe tovarășul Ion Ală- 
man.

Dacă există un sector să
tesc care are și un șef, în
seamnă că există și tineri la 
sate. Logică elementară. Și am

La Casa de cultură 
din Petroșani

(Urmare din pag. I)

tării invitațiilor pe care 
face Casa de cultură.

Studierea aceluiași afiș,

le

ți
a

. a 
planurilor tematice, cît și dis
cuția mai amplă avută cu to
varășul profesor Vasile Chir- 
culescu, directorul Casei de 
cultură, răspunzînd de pro
blemele cultural-educative și 
în calitate de membru în bi
roul executiv 
Municipal al 
ne-a relevat și 
încă deficitare, 
bile.

Astfel, deși activează într-un 
puternic centru minier, cu o 
populație angrenată aproape 
exclusiv în industrie, cum este 
cea din Petroșani, Casa de 
cultură a acordat pînă acum 
un rol cu totul secundar edu
cației științifice, perpetuin- 
du-se o înțelegere greșită, li
mitată, a funcțiilor pe care le 
avea de îndeplinit. Directorul 
Casei de cultură ne mărturi
sește că, într-adevăr, capito
lul este dificil și chiar critic",■ 
că „s-a rărit șl organizarea 
brigăzilor științifice", deși în 
zona respectivă este necesară 
în continuare desfășurarea li
nei susținute propagande ști
ințifice.

Din păcate, la data vizitei 
noastre, nici pentru luna ia
nuarie nu erau prevăzute sufi
ciente manifestări și acțiuni 
specifice sarcinilor actuale ale 
educației științifice. în schimb, 
ca și în luna decembrie, e- 
xistă tendința de a se acorda 
un spațiu disproporționat e- 
ducației estetice, a cărei pre
zență — oricît de utilă și de 
necesară—nu poate înlocui to
tuși celelalte forme de educa
ție prin care Casa de cultură 
este chemată să-și realizeze 
scopurile sale.

al Consiliului 
Sindicatelor, 
alte aspecte 

dar perfecta

. După părerea noastră ar 
necesară o reconsiderare 
ponderii fiecărei forme de ac
tivitate în programul Casei de 
cultură, astfel Incit să nu se 
ajungă la absolutizarea unora 
și totala neglijare a altora. E- 
xistă premisele unei asemenea 
redresări și reconsiderări chiar 
în activitatea Casei de cultu
ră din Petroșani și importanța 
acordată în ultima lună for
melor educației politice de
monstrează acest lucru. Ast
fel, ciclul „Momente din isto
ria partidului" este prezent în 
fiecare întreprindere și insti
tuție, expunerile — susținute 
de profesori de istorie și di
rectori ai școlilor din locali
tate — avînd loc în genera] 
chiar la sediul întreprinde
rilor.

Organizată și pregătită de 
Casa de cultură, manifestarea, 
care are loc la sediul între
prinderii se dovedește o for
mă viabilă și mobilă a activi
tății educative, a educației po
litice în special, putînd să ca- 
.pete, în funcție de condițiile 
locale, o extensiune cu mult 
mai mare în programul case
lor de cultură. Dar și aici este 
necesară mai multă Inițiativă 
și fantezie, pentru a dispărea 
impresia de stereotipie care 
mai persistă încă mai ales în 
titlurile expunerilor, reflec- 
tînd însă și modul în care sînt 
concepute.

Forme de prim interes și 
de covîrșitoare importanță în 
complexul proces educativ pe 
care îl au de Îndeplinit casele 
de cultură, educația politică 
și educația științifică trebuie 
să-și găsească locul cuvenit și 
pe afișul Casei de cultură și 
în preocupările ei pentru di
versificarea activității și atra
gerea publicului.

mai îndrăznit cu o întrebare :
— Cîți tineri lucrează deci 

în agricultura județului ?
— 3 776, ne-a răspuns tova

rășul Alăman.
Calcul matematic ! Cifră de 

ordinul miilor și totuși negli
jabilă pentru comitetul jude
țean U.T.C. “ 
chiar toți cei 3 776, se 
poate. Nu ne așteptam 
sim excepția la Sibiu, 
majoritate a lor însă 
altă sursă de venituri 
munca în unitățile agricole din 
comune. Și atunci, participa
rea lor la muncă, problemele 
ce le ridică gradul acestei par
ticipări nu ar trebui să preo
cupe și organizația județeană 
U.T.C. ? „Pe lîngă participa
rea lor (a tinerilor n.n.) la 
muncile curente — ne declara
se directorul direcției agricole 
județene — ar fi bine venite 
în această perioadă și acțiuni 
organizate la transportul în
grășămintelor chimice și natu
rale, pentru stropiri și tăieri în 
livezi de pomi. Ar fi apoi vor
ba de îndrumarea a cît mai 
mulți tineri către sectoare
le zootehnice, către asociațiile 
intercooperatiste". „în 16 coo
perative — ne spusese la rîn- 
dul dumnealui tovarășul Ni
colae Mocanu, directorul ofi
ciului de cadastru, proiectări 
și gospodărirea apelor — avem 
deschisă finanțarea din fonduri 
nerambursabile pentru reda
rea agriculturii a 700 de hec
tare. Și aici, avem nevoie de 
oameni care să lucreze. Deo
camdată, însă, ne folosim de 
forța de muncă recrutată din 
alte județe ale țării".

în fața acestor apeluri ale 
producției nereceptate încă de 
organizațiile U.T.C. ar mai fi 
de pus o singură întrebare: 
care este rațiunea existenței 
sectorului tineret sătesc din 
cadrul secției economice a Co
mitetului județean Sibiu al 
U.T.C. ?

Că nu or lucra 
prea 

să gă- 
Marea 
nu au 

decît

• • • • •
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B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
rulează la Patria (orele 11,30; 14; 
16,30; 19; 2130), Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18 30; 21).

POMUL DE CRĂCIUN : rulea
ză la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30; 
16), Gala filmului POVESTIRILE 
PITICULUI BIMBO (ora 19.30).

ȘARADA ■ rulează la București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
IN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21). Favorit 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la Vic
toria (orele 8,45; 12.15; 16; 19,30), 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19.30),
Tomis (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19.45).

AI GRIJĂ DE SUZI : rulează
la Central (orele 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Viitorul (ora 20,15).

„Z" : rulează la Feroviar (ore
le 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 2015), Modem (orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21).

OMUL DIN SIERA : rulează la 
Grivița (orele 9,45; 11,45; 16; 18,15; 
20.30), Arta (orele 15,30; 18; 20,15),

Dem. Rădulescu cere expli
cații partenerei. Noi cui sâ le 

cerem ?

din București

CRONICA FILMULUI

intră in
B.O.

acțiune

Școala generală nr. 39 Colentina a sărbătorit duminică 
dimineața 100 de ani de existență. Cu această ocazie, a fost 
inaugurată o expoziție, cuprinzînd documente ce atestă în
ceputul funcționării școlii, drumul parcurs în cei 100 de ani 
precum și diverse obiecte și lucrări executate de elevi la 
cercurile profesionale. Pe frontispiciul școlii a fost fixată 
o placă comemorativă, marcind evenimentul jubiliar al 
acestei școli.

Sărbătorirea a fost marcată printr-o adunare festivă, par- 
ticipanții adresînd, cu acest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
o telegramă în care se spune printre altele: „Vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort în realizarea mărețului program care izvorăște din 
documentele Congresului al X-lea al Partidului, de ridicare 
a școlii la cerințele actuale ale economiei și culturii, de 
educare a elevilor în spiritul dragostei față de muncă, față 
de patria noastră socialistă, față de încercatul partid, al co
muniștilor, al cărui măreț semicentenar ne pregătim să-l 
întîmpinăm cu cinste".

Comedia polițistă, gen verifi
cat cu succes de public de con
frații noștri latini, italienii, a «- 
juns și pe platourile noastre, cu 
un adaus de noutate : formula 
filmului sched.

Cum în țara lui Caragiale și 
Urm uz comedia cinematografică 
»-a numit (și a fost) rind pe rind 
doar : „împușcături pe portativ", 
„Zile de vară", „Vin cicliștii", 
„K.O." etc., așteptăm de fieca
re dată, nerăbdători, încrezători, 
plus alte sentimente optimiste 
strict obligatorii, să apară filmul 
în care să ne regăsim umorul și 
verva, izvorite dintr-un infailibil 
bun simț popular.

Ce nu au reușit alții, ne-a 
promis regizorul Mircea Drăgan, 
un cineast dedicat pînă acum 
temelor de inspirație istorică. O 
comedie : B. D. INTRA ÎN AC
ȚIUNE în care, după un scena
riu scris în colaborare cu Nico
lae Țic, urmărim două scheciuri 
(„Hoțul de cîlni" și „Profesorul 
de mimică"), unde este implicată 
o brigadă a lucrătorilor din mi
liție și cîteva personaje din ca
tegoria celor certate cu legea.

După formula consacrată, de
zideratul genului ar fi echilibrul 
dintre comic și enigma polițistă. 
Un „echilibru" perfect la care 
orice schimbare, în detrimentul 
uneia din părți, poate anula to
tul.

Cum s-a întîmplat și în 
INTRĂ ÎN ACȚIUNE...

Reunind toate numele 
zentative ale teatrelor de 
die și estradă, comicii 
vestiți (lista fiind lungă

B. D.

repre- 
i come- 

noștri 
nu a- 

mintim decît omisiunile: Ovid 
Teodorescu și, eventual, Nicu 
Constantin și Ciupi Rădulescu), 
filmul etalează aventura unui co
mic de situații și parodia unei 
trame polițiste. De aici și ne
reușita lui. Comicul e de speța 
spectacolului revuistic periferic, 
mai mult decît grosier, iar „mis
terul" absent, pentru că linia 
preoonizată — de la micile in-

Flamura (orele 9; 11,45; 14,45; 
17,30; 20,15).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20), Cotroceni (orele 15.30; 
17.45; 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 19).

SECHESTRU DE PERSOANĂ : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Bucegl (orele 10; 12,15; 
16; 18.15; 20,30), Giulești (orele 
15,30; '18; 20,30), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Unirea (orele 15.30; 18;
20.15) .

100 DE CARABINE : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează la Drumul Să
rii (orele 17,45; 20).

VÎNĂTOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Drumul Sării (ora
15.30) .

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Floreasca
20.30) , Flacăra
20.15) .

FANTASME: 
rul (orele 16;

MEDICUL DE

rulează la Moșilor (orele 15.30; 
18; 20,15).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

PARIA : rulează la Vitan (ore
le 15,30; 18; 20,15). Crlngași (orele 
16: 18; 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,15).

SENTINȚA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15).

GREȘEALA REGELUI : rulea
ză la Pacea (orele 16; 18; 20).

RIDEM CU STAN ȘI BRAN : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—19,30 tn continuare; la ora 20 
retrospectiva filmului documen
tar).

ADIO PRIETENI : rulează la 
Lumina (orele 9; 14; 16; 18.15;
20.30).

DACII: rulează la Lumina 
(ora 11).

DE-AȘ FI HARAP ALB ; ru
lează la Doina (orele 9; 16).

COLUMNA : rulează la Mun
ca (orele 16; 19).

Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): NEPOTUL LUI RAMEAU 
— ora 20; Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Saioy): MICUL INFERN — 
premieră — ora 19,30; (Calea Vic
toriei): SONATUL LUNII — ora 
19,30; Teatrul de Păpuși din Con
stanța (la Teatrul Mic): COPILUL 
DIN STELE — ora 18 și 19,30.

fracțiuni cum sînt furtul unui 
cîine ori lecțiile de mimică (pen
tru angajări la televiziune !) ale 
unui profesor necalificat și pînă 
la crimă ori acțiunile înarmate 
ale unui grup de hoți — nu e 
respectată. Mai mult, apar atî- 
tea acțiuni ilogice care nu mai 
țin de investigațiile lucrătorilor 
ordinei publice ci de capriciile 
realizatorilor filmului, încît dacă 
nu poți urmări latura polițistă a 
peliculei, și avînd în prim-plan 
un umor despre care ne-am ex
primat părerea mai sus, nu-ți 
mai rămîne decît să constați că 
filmul e pur și simplu o glumă 
tristă. S-a vrut cu orice preț co
mic și aceasta a „costat". Ce a 
rămas aventură e doar prinderea 
„ca-n filme" a unor infractori 
într-un magazin universal și a 
uuni asasin într-o casă particu
lară...

În rest, secvențe scurte ori 
lungi, recitaluri de dans și mi
mică ale lui Puiu Călinescu, 
„dialogurile" între Papaiani și 
„Costel", clinele său polițist, a- 
pariția în postură de solist a lui 
Ștefan Bănică, un număr de ilu
zionism din repertoriul arhi- 
noscut al lui Iosefini și lamenta
țiile lui Jean Constantin, pe tema 
unei logodne ratate (care culmi
nează cu o scenă în care serafi
ca logodnică pierdută aduce la 
miliție o oală cu sarmale 1 ? !)...

Subliniind și faptul că în fi
nal filmul anunță pentru seriile 
următoare episoade care poartă 
titluri precum : „Văduve ou ter
men redus", „Prafuri pentru 
mama-mare", „Femeia fără sem
nalmente", „Icoane făcătoare de 
minuni" dacă nu putem pronos
tica cu exactitate calitatea umo
rului pe care ni-1 va oferi regizo
rul Mircea Drăgan, putem spu
ne că acesta din primul episod 
este cel puțin îndoielnic. Nu pu
tem conchide decît că în B. D. 
INTRA ÎN ACȚIUNE există 
încă de la această primă serie 
„reactualizat" tot ceea ce li «-a 
reproșat la vremea lor, unor pro
ducții cum „Vin cicliștii", 
K.O." : o construcție dramaturgi- 
că plină de greșeli ori de naivi
tăți inexplicabile, un comic fără 
substanță, o interpretare ades di
letantă (cum e și 
cu excepția Cellei 
buția feminină a 
inadmisibilă).

Singura speranță

cazul acum : 
Dima, distri- 
filmului este

21 DECEMBRIE 1970

Deschiderea emisiunii, 
ecranul • 18,30 Cîntece 
populare din Muscel •

(orele 15,30; 18;
(orele . 15,30; 18;

rulează la Viito- 
18,15).
LA ASIGURĂRI:
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Opera Română : SEARĂ VIE- 
NEZĂ — ora 19,30; Teatrul „Lucia

LUNI,

• 18,00 
Scena și 
și jocuri
19,00 Ce sînt ți ce trebuie să tie 
centralele Industriale • 19,20 — 
1001 de seri. Emisiune pentru cei 
mici ■ 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 19,50 Agenda politică • 20,00 
Teatru foileton: Războiul celor 
două 
fără 
21,50 
22,00 
rară

Războiul
roze (IX) • 20.50 Steaua

nume: muzică populară •
Telejurnalul de noapte • 

Telesport • 22,15 Viața llte- 
• 22,45 închiderea emisiunii.

Singura speranță e ca „briga
da diverse" să se poată salva în 
seriile care urmează. O va putea 
£â.C6

TUDOR STANESCU
P.S.
Sperăm să ni se înțeleagă a*a 

cum trebuie tonul drastic al rîn- 
durilor de față. Noi credem că 
de vreme ce presa, critica divul
gă tot mai des proza minoră, cu 
obsesive „mize" erotice din care 
unele reviste și-au făcut parcă 
un program, se cuvine să apli
căm același tratament și unui 
film tn care umorul gros este la 
el acasă. în plus, un film avînd 
aceleași caracteristici ca proza 
minoră costă, parcă, și ceva mai 
mulți bani... Iată de ce nu pu
tem fi de acord cu opinia cu
rioasă, de această dată, a distin
sului poet Ilie Constantin, croni
carul de film al revistei Lucea
fărul care crede în cronica sa 
că „ăi noștri au dat lovitura 1" 
cu acest film.
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COMPETIȚIILE DUMINICII
' BASCHET

DINAMO — 
lidera unui 

campionat 
cenușiuJ

După „deschiderea^1 I.C.H.F. 
— Rapid : 82 81 (46—45), care a 

S" adus primei echipe locul trei în 
clasament, partida „derbi" din 
ultima etapă a turului campio
natului divizionar A la baschet 
masculin a opus formației cam
pioane, Dinamo, pe una din re
velațiile acestui sezon, Politeh
nica București.

Studenții, în rîndul cărora au 
excelat Popa (25 p.) și Dudescu 
(14 p.) nu au prins o zi prea 
bună, reușind, totuși, să domine 
de-a lungul întregii întîlniri e- 
chipa antrenată de Dan Nicu- 
Iescu. Pivoții Georgescu (20 p.) 
și Troacă au cîștigat majorita
tea duelurilor sub panou, dar 
au comis multe faulturi — e 
drept, dezavantajați și de ma
niera de arbitraj — ceea ce 
le-a slăbit potențialul defensiv. 
Popa l-a marcat foarte bine pe 
principalul realizator advers, 
Albu, dovedindu-se la fel de 
util în atac. Pîrșu, la rîndul lui 
victimă a unor erori de arbi
traj, a dovedit că s-a încadrat 
în concepția de joc a echipei, 
în schimb, rezervele Politehni
cii nu au corespuns, Rotaru, 
Andreițu, Anastasiu și, mai a- 
les, Rusu evoluînd timorați, cu 
multe greșeli de tehnică, fără 
precizie în aruncările la coș. 
Politehnica a intrat, totuși, cu 
avantaj în ultimele două minu
te de joc, dar „băieții teribili" 
ai Stelei, Rusu s-au fîstîcit 
tocmai în final, cînd cîteva ne
atenții în apărare i-au privat 
de o victorie pe care o meritau 
fără doar și poate. Chiar și asa 
ei ar fi cîștigat partida, dacă 
în ultima secundă de joc arbi
trul Cornel Negulescu n-ar fi 
dat o decizie eronată, lâsînd ne
sancționat un fault comis asu
pra lui Georgescn sub coșul di- 
namovist și indicînd, în schimb, 
că jucătorul de la Politehnica 
a călcat linia de fund. în acest 
fel, Dinamo a obținut — cu 
scorul de 72—71 (36—36) — o
victorie pe care n-a aplaudat-o 
nimeni iar C. Negulescu — care 
în timpul meciului mal comi
sese și alte numeroase inexacti
tăți — mai ales în aprecierea 
greșelilor personale — a părăsit 
sala blamat de public.

Echipa campioană, deși în
vingătoare, se dovedește în 
continuare ieșită din forma 
care i-a consacrat pe campo- 
nenții ei de bază. Pivoții Seu- 
ca (12 p.) și Cernea (23 p.) au 
evoluat mai bine decît în parti
da cu Akademik în care au fost 
ridiculizați de Golomeev dar... 
au avut de partea lor arbitrajul 
care le-a tolerat obstrucțiile în 
apărare. Albu (14 p.) și Diaco- 
nescu (13 p.), mal ales, resimt 
în mod evident lipsa unor ad
versari foarte buni, care să-i o- 
blige să dea mai mult. Chivu- 
lescu (6 p.) — destul de timid 
— nu a revenit încă la valoarea 
care îl impusese la Politehnica 
Galați iar Visner, același ju
cător de uzură, remarcabil doar 
prin-gesturile nesportive.

Cum există toate semnele că 
și în actualul campionat Dina
mo își va adjudeca titlul, aceas
tă „criză" a echipei trebuie să 
dea de gîndit atît clubului cît 
și Federației de baschet, mai 
ales prin prisma comportării 
necorespunzătoare pe care au 
avut-o sportivii noștri în dubla 
întîlnire cu campioana Bulga- 
rjei. Revenind la campionatul 
intern, informăm pe cititorii 
noștri că între 24 și 27 decem
brie, în sala FLOREASCA din 
Capitală se vor desfășura me
ciurile din cadrul turneului I 
al celui de al doilea tur pentru 
echipele masculine de catego
ria A (Reamintim că formula de 
disputare a actualului cam
pionat prevede trei tururi).

OV. PĂUN
P.S. După cum arătam mai 

sus, arbitrajul partidei Politeh
nica — Dinamo a fost necores
punzător, G. Chiraleu — mai 
puțin și C. Negulescu — în spe
cial — părtinind prin maniera 
de interpretare a regulamen
tului pe jucătorii dinamoviști. 
Tocmai de aceea ne e greu să 
înțelegem calificativul „bun" 
pe care îl acordă celor doi ca
valeri ai fluierului cronicarul 
de specialitate al ziarului „Spor
tul".

Eforturi — nu, însă, și spectacol în meciul Medicina — CS.M 
Sibiu.

Orașul Ploiești găzduiește 
în aceste zile a IlI-a ediție 
a „Cupei speranțelor" la 
înot, concurs rezervat copii
lor intre 6 și 14 ani. Com
petiția, devenită un prilej de 
afirmare a tinerelor talente, 
programează și anul acesta 
probe interesante și dispute 
strinse. Cei peste 350 de 
copii participant! se strădu
iesc să-și etaleze in fața en
tuziastului public ploieștean 
toate cunoștințele acumulate 
in timpul ultimelor trei luni 
de pregătire. Cifra impresio
nantă a participantilor creea
ză probleme organizatorilor 
de la CJ.E.F.S. Prahova și 
Clubul Petrolul Ploiești in 
asigurarea condițiilor celor 
mai bune de concurs. Și nu 
putem spune că aceștia nu 
se achită cu succes de sar
cinile pe care le au.

Considerat ca cel mai im
portant concurs din sezonul 
de toamnă, „Cupa speranțe
lor" reunește la start cei 
mai valoroși înotători copii

Ieri, la Ateneul Tineretului a 
avut loc, în „premieră" bucu- 
reșteană. un concurs de cultu
rism. organizat cu sprijinul Co
mitetului municipal București al 
U.T.C. și beneficiind de asistență 
tehnică asigurată de specialiști al 
Federației române de haltere.

Remarcăm, deocamdată, această 
acțiune ca o inițiativă interesan
tă utilă pentru popularizarea u- 
nei -discipline încă tinere la noi, 
cum e culturismul. Din păcate ea 
nu a fost susținută așa cum s-ar 
fl cuvenit de numeroasele cluburi 
șl asociații sportive din Capitală 
care au secții de haltere sau 
unde există cercuri de cultu
rism. Oricum, preocuparea Ate
neului Tineretului (director Pe
tre Andrei) pentru dezvoltarea 
disciplinei armoniei fizice, preo
cupare concretizată și în organi
zarea unui cerc de culturism pro
priu, cu un mare număr de par
ticipant! și cu o excelentă dota-

ara»
Cupa 

speranțelor
din toată țara. Clubul Petro
lul. cu îndreptățite preten
ții la câștigarea trofeului o- 
ferit de Federația Română 
de Natație. prezintă o echi
pă puternică și omogenă ca 
valoare ; sportivii ploieșteni 
sint secondați îndeaproape 
de Școala sportivă Reșița, 
actuala deținătoare a „Cu
pei". Inimoși suporteri, pă
rinți din București, Galați, 
Sibiu și chiar Reșița și Cluj, 
aplaudă dirzenia luptei spor
tive iar sportivii fac totul

Vigoare 
și armonie
re tehnică. merită o mențiune 
specială, mai ales prin perspec
tivele pe care le deschide. Diplo
ma „Pentru merite deosebite în 
activitatea cultural-sportivă" care 
a fost acordată Ateneului Tinere
tului de către Comitetul muni
cipal U.T.C. vine să recompense
ze tocmai aceste eforturi încunu
nate de succes și care, evident, 
se cer amplificate și susținute 
mal intens pe viitor.

In încheiere, iată numele con- 
curențllor care, prin armonia, vi
goarea și dezvoltarea grupelor 
musculare prezentate au întrunit 
aprecierile juriului șl ale celor 
peste o sută de spectatori pre- 
zenți la concurs : categoria pini 
la 1,68 m. : 1. D. Georgescu (Di
namo) 2. V. Bunescu (Ateneul ti
neretului) 3. V. Popescu (Ateneul 
tineretului) șl I. Iorga (Metalul); 
Categoria peste 1,68 m. : 1. V.
Stoian (Ateneul tineretului) 2. V. 
Davidoiu (Steaua) 3. Gh. Ioana 
și C. Gealatu (Ateneul tinere
tului).

P. OVIDIU

Restanță...
într-o partida restanță, la Timișoara s-a disputat ultima par

tidă oficială a sezonului de^rugby.
Universitatea din localitate a întîlnit redutabila echipă a 

dinamoviștilor bucureșleni. Meciul nu a fost o -formalitate pen
tru nici una din echipe. Astfel, la o lovitură de pedeapsă, acor
dată în minutul 31 de arbitrul Petre Niculescu, Sfan, de la 
studenți, înscrie : 3-0, scor cu care se încheie și prima repriză.

Dinamo reușește către sfîrșitul meciului, în min. 75 o încer
care prin Hulă. Scorul egal, 3-3 cu care s-a încheiat partida 
dovedește „avansul” pe care studenții timișoreni l-au luat in 
acest sezon, încheiat cu rezultate valoroase.

Rămîne ca returul campionatului pe care-l prevedeau foarte 
spectaculos, prin lupta strinsă care se va da între „provincie” 
și „senatoareie” de drept din București, să dovedească” către 
cine se va înclina balanța superiorității.

GAB. FL.

KE23I Penicilina-

„știa ‘ de promoție
In prima divizie feminină, ul

tima etapă n-a consemnat răstur
nări spectaculoase de situați. De 
fapt ultima etapă este un fel de-a 
tp-me in trudi' zilele acestea ur
mează <d se consume restanțele. 
Singurul ereniment notabil pe
trecut ieri, la sala Ciulești, m 
meciul C.PB.— Ceahlăul Piatra 
Neamț — scor final 3—I (15—11, 
15—0, 4—15, 15—81 — a fost 
pierderea setului trei de către vo
leibalistele de la C.P.B imediat 
după un set adjudecat la zero! 
Exemplu elocverd pentru ceea ce 
numim inconstanță ta evoluție 
— lucru evident chiar ți la e- 
ehipa națională S-d hnpămsnte- 
«tf, parcă, o tradiție, tn special 
fa fete, ca după o evoluție con
stant bursă după 1-2 seturi, sd 
existe o cădere pe care numai 
un țoc să o reabiliteze apoi—

Cealaltă partidă --uc-j-esteani 
s-a consumat in ofa Dinamo: 
Medicina —CS-M. Sibțu 3—0 (la 
3,5.2). Un meci „scurt", fără 
istoric dată fiind ți diferența de 
valoare (în limita a ceea ce de
numim valoare pentru campiona
tul intern feminin 1970— > in care 
Studentele ți-au asigurat locul

pentru a-și depăși recordu
rile personale și a aduce e- 
chipei lor puncte prețioase 
pentru clasamentul final

Din prima reuniune a con
cursului, amintim disputele 
dintre Horvath Adrian 
(Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești). Sporea laan (Școala 
sportivă Reșița), la 100 m 
spate, soldată cu victoria pri
mului in 1’12". timpurile ex
celente la 50 m spate băieți, 
realizate de Hafetler Holger 
de la Școala sportivă Timi
șoara (37~1) și 59 m spate 
fete — Hunyzdi Iudith de 
la Școala sportivă Restta 
(•»■).

Așteptăm ca reuniunile 
viitoare, care programează 
probele de 200 si 400 m 
craul, 200 m. delfin. 200 m. 
spate și 100 și 200 m bras, 
să aducă noi rezultate bune 
pe fișele de cronometraj și 
satisfacții antrenorilor și 
copiilor participant.

T. MUNTEANU
j»

Iată un moment din spectaculoa
sa dispută a studenților In Kimo- 
nouri albe care a acut loc in sala 

Politehnica.

cinci In clasamentul final, tn 
duel indirect cu C.P.B pentru e- 
ceată poziție.

Din programă etapei au lip
sit echipele Dinamo București țt 
l'nicersitateu Craiova care, încă 
de miercuri, și-au lichidat contu
rile disput ind cele 11 partide. La 
Constanța, Farul a dispus de li
nieerr.tatea Timișoara cu 3—1 
(15—13, 15—8, 12—15, 15—5) ta- 
tr-o partidă aparent inofensivă, cu 
implicații doar pentru mijlocul 
viramentului.

Artfc» șa nume, merituoasa e- 
chipă ieșeană Penicilina are de 
susținut un veritabil tur de forță 
pentru e-ți onora restanțele : as
tăzi, fa Ieși, in compania Ceahlău
lui Piatra Neamț ți mfine. fa 
București, cu cJpj. Incontesta
bil cel mai bun te«n femtnm el 
turtdtn, PerucUma, iș> purse doar 
probleme de scor pentru aceste 
partide. Elevele antrenorului Ni- 
colae Roibescn — a cdrtri recentă 
numme la conducerea echipei na
ționale o considerăm cea nun tn- 
rpiratâ dună ^cnth“-ul bsregistrut 
la CM. — au toate «maefa *4 
încheie prima nsmătate a cursei 
firi nici o mfringem ți doar o» 
2 seturi cedate. Ceea ce in-
seamnă că avem de-dece cu trs 
tftxferrffzr lider! Foarte prebabt, 
primele .cinci" vor fi, in or
dine : Penicilina, Rapid, Dusama. 
1.E.FS. »» Medicrm.

K. vi OR EL

Studenti
Jb

in kimonof/ri
La sfirțizul ■aeszei lămfni

am asistat la oocA reușite com
petiții de jado. dotate cu „Capa 
L-A_SJL- j; „Capa 3t Decem
brie". ta’-Eniri cc care de altfel 
a fost încheiat rezonul corr.pe- 
tipona! al acestuia an. Dar cum 
este v firesc să prezentăm în 
rezumat tatfhtirea reprezentan
ților celor ÎS centre universita
re din țară, unde evident lupta 
celor S judoka pentru cuceri
rea unuia dintre cele 5 titluri de 
cart-ioni «rh-ersitart și a Cupei 
a deter ti ănat dismzte dfrze. deși 
nu cu multe ei*me1.te tehnice 
asa cum re aștepcam.

Burureșter..;. Intr-o remar
cabilă cis ozrție de iuțtă. dar și 
bine pregătiți au cîștigat Intîl- 
nirile de multe ori înainte de 
Hmiiâ și o dată cu deciziile, și 
sulauzele spectatorilor. De re
marcat că oe Ungă aportul adus 
de oarricipanți la reușita acestui 
eencurs o mare certe din me
rite revine și brigăzii de arbi
tri. Câștigătoarea „Cupe! 
UA.SR • este Selecționata uni
versitar* Bocarești I care, în 
firalâ. a învins cu scorul de 
4—1 echipa studenților craio- 
veaâ ; locul III a fost ocupat de 
Politehnica Timișoara. Doru 
Marchis (PoL Timisoara), tn- 
tr-o reală revenire de formă, a 
!i = at cea mai plăcută impresie 
din competiție alături de Sabin 
Lucia și Bazil Tătărăscu

Cea de a doua competiție re
zervată speranțelor noastre, 
cesfășurată în sala Flacăra Ro- 
ște. a avut aspectul unei adevă
rate „cavalcade* a tineretului. 
Fără rezerve, ne punem toate 
speranțele în viitorul tinerilor 
judoka Mircea Notopol (I.O.R.) 
Cristian Xicolau (S.S.E. 1) Vi
orel Crețu. Vasile Veîciu și 
Gh. Constant!nescu (Presă și e- 
dițuri) care ne-au delectat pri
virile demonstrind adevărata 
artă competitivă a judoului. 
Clasamentul final arată astfel : 
Locul I — S.S.E.1 București; 
urmată de Flacăra roșie și Glo
ria (Presă și edituri). O notă 
bună arbitrajelor arestate de 
Mihai Platon șl Mihai Șaramet.

ILIE GHEORGHE
★

C. Bogdan (Politehnica Ti
mișoara) a fost destituit din 
funcția de antrenor al lotu
lui R.S.R. seniori, pentru In
jurii la adresa Secretariatu
lui d« concurs șl retragerea
echipei din competiție; Antreno
rii Constantin Tistu, (Terom
Iași) șl Gheorghe Donclu, (Rapid)
au primit avertisment scris ;
Conducătorul echipei (I.E.F.S.), 
Dumitru Hitru, avertisment scris 
pentru Injurii la adresa arbitri
lor; Sportivii Ion Hantău I.E.F.S.) 
si Ion Constantinescu (A.S.E.) au 
fost suspendați pe 6 luni și, 
respectiv, un an.

Dacă față de ceilalți ani, e- 
diția 197Q a „Cupei tineretului 
de la sate" a marcat îmbună
tățiri evidente in ceea ce pri
vește lărgirea primelor ei etape 
și, ia general, un nivel tehnic 
mult superior in cadrul fiecărei 
discipline sportive a calendaru
lui ei, consacrarea „Cupei 
U.T.C. la oină" ca și recentul 
„Campionat național sătesc de 
triniâ" drept competiții inde
pendente, ambeie prevăzute cu 
finaie pe țară, ne apar drept 
cele mai remarcapile aspecte. 
Așadar, două din cele șapte dis
cipline ale populare; întreceri, 
rezervate sportivilor de la sa:e
— oină și triata — și-au ciști- 
gat „autonomia" competiționa.ă, 
lucru firesc da?ă ne gindim ia 
larga lor răspindire in rîr.dul 
tinerilor de ia sate S-a dove
dit, astfel, că a fost suficientă 
fie ți numai o sporire a preocu
părilor organizațiilor U.T.C.
— prineipa.ul factor cu atribu
ții de coordonare ți organizare
— pentru ca sute de echipe să 
se alinte ta întrecere dovedind, 
pe de o parte, că tinerii de la 
sate sînt deosebit de receptivi 
la acțiunile care li se adresează 
ți. pe de aitâ parte, că a fost 
necesară și binevenită formula 
finalelor pe țară, adoptată anul 
acesta. Iar ‘ dacă plită acum, 
’"na „trăia" doar prin campio
natul țării) ți aceia disputat cu 
un număr restrlrn de echipe, 
fără faze primare) iar triou 
nu figura suo nici o formă ta 
calendarul sportiv național, a- 
vem acum plăcuta revelație de 
a le afla, pe amindouă. drept 
competiții naționale consacrate 
tacepind cu 1871.

Nu este de.oc tatimplător. că 
o serie de ec .:pe* de oină lan
sate de aceasta competi^e a ti
neretului din satele țăru <_I3â- 
riunța” Gbertești. campioană ți 
anul trecut de exemplu) s-au 
impus eu autoritate p în cam
pionatul țării alături de alte 
echipe consacrate. Campioana 
echipelor sătaști s-a clasat pe 
locul al treilea, medalia de 
beocz. la „Naționale", fiind în
trecută de formala C P.B. (mul
tiplă campioană a țării) și echi
pa clubului bucureșțeân Dina
mo ‘ Este, desigur, meritul unor 
asociații sportive sătești ca cele 
dm Gherăețti. Boureni, Olteni. 
Frasin. Curcani, Rimnicela etc. 
care, bine Îndrumate ți sprijl- 
"-te de organizaț ile de tineret

Mlrcea l-a învins prin tu» (min.
7) pe turcul Izet Soysal. probelor primei zile au resenlt 

înotătorilor români. Iată cîteva 
rezultate : 100 m. liber bărbați : 
Adam (București) 58’’ 1/10; 100 m. 
spate : Lupu (București) 1’04” 
4/10; 400 m. liber: Decev (Sofia) 
4’ 40” 8/10; feminin : 100 m. bras : 
Burlacu (București 1’22” 2/10; 
400 m. liber : Radu (București) 
5’23” 5/10; 100 m, liber: Dan
(București) 1’07” 8/10; 100 m.
spate : Ignatova (Sofia 1’11” 3/10.

Proba feminină din cadrul con
cursului internațional de patinaj 
artistic de- Ia Moscova a fost cîș- 
tigată de sportiva sovietică Ma
rina Titova cu 1 724,4 puncte, ur
mată de Simona Graefe (R. D. 
Germană) 1 «74,S puncte. Nlesen 
Gnndl (R.F.G.) 1 638,7 puncte.
Beatrice Huștiu (România) s-a 
clasat pe locul 10 cu 1 524 puncte. 
Tlnăra patinatoare română a e- 
voluat mal bine la exercițiile Ii-
bere, reușind să cîțtige două 
locuri în clasament față de pozi
ția sa după exercițiile obligatorii.

Capitala Turciei găzduiește con
cursul International de lupte gre- 
co-romana „Cupa Tayar Yalaz", 
la care participă ți concurenți 
români. Dintre reprezentanții noț. 
trl a luat un start bun Marin 
Dumitru (cat. 52 kg.), care în pri
mul tur l-a învins prin tu» în 4’ 
pe turcul Katrancl. Iar în turul 
doi a cîștigat tot prin tuș în fața 
unul alt sportiv turc, Fehml Cey- 
lan. La cat 62 kg.. Ion Păun a 
terminat la egalitate cu turcul 
Karabulut, Iar la cat 74 kg., Vlad

Succesul 
principal: 

consacrarea 
a două 

competiții 
de masă 

respective, ți avind în condu
cerea lor susținători inimoși 
care au făcut totul pentru în
chegarea unor astfel de echipe 
— rod al popularității și viabi
lității activității sportive din a- 
ceste comune — de a fi creat 
posibilitatea urcării treptelor 
consacrării. Să nu uităm că 
peste 300 de echipe sătești au 
fost dotate in cursul acestui an 
cu echipament și material spor
tiv adecvat, toate procurate din 
fondurile proprii ale U.T.C., 
destinate acestei activități.

Prima ediție a Camp o latului 
național săteșc de trintâ avea 
să aducă in tribunele sălii spor
turilor din Constanța, in afara 
sutelor de tineri spectatori, și 
cițiva dintre specialiștii Fede
rației române de lupte care au 
intuit că finalele vor releva e- 
lemente deosebit de dotate 
„Petro Radu. Hristu Metrenga 
sao Ion Preda sint numai cițiva 
dintre eei care ne-au reținut in 
mod deosebit atenția — ne-a re
latat profesorul Victor Dona, 
secretarul Colegiului centra! de 
antrenori ai F.R.L. în informa
rea pe care urmează să o pre
zint ta Colegiu, voi pronune co
optarea de urgență a trintașului 
Ion Preda din județul Timiș, 
In pregătirea lotului de grei și 
semigrei". Un alt specialist al 
Federației, profesorul Virgil 
Stoian, vicepreședintele Comi
siei de trintă a F.R.L., este de 
părere că „finalele, care evident 
vor fi consacrate în calendar,

La Sofia a Început întîlnirea de 
înot dintre echipele orașelor 
București șl Sofia. Majorițatea 
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PROPUNERI 
PE ADRESA 

I. T. B.

impun specializarea arbitrilor 
de lupte pentru trînlă. într-un 
răstimp scurt, pină la ediția ur
mătoare. vor trebui puse Ia 
punct detaliile tehnice de regu
lament. între acestea, consider 
necesară sporirea numărului de 
categorii de greutate și intro
ducerea unei gradații de virstă". 
Iată dar. prin aceste două 
simple relatări, cite implicații 
rezultă dintr-o competiție să- 
'tească ce a izbutit să se impună 
rapid atenției încă de la prima 
ei ediție. Și nu ne hazardăm cu 
nimic în a presupune că din cei 
18 medaliați de la Constanța, ca 
și dintre merituoșii lor învinși, 
vor apare nume noi în elita 
luptelor. Lăsînd departe aspec
tul performanță al competiției, 
nu-1 mai puțin adevărat că latu
ra întrecere de masă trebuie șl 
ea tratată cu multă atenție. Au 
apărut, cu această ocazie, cîteva 
centre de trintă care trebuiesc 
sprijinite și stimulate : în comu
na Măeruș (Brașov), care se 
mîndrește cu trei campioni ju
dețeni și unul național (Gheor
ghe Bucșe) cercul de trintă s-a 
pregătit pentru finale fără să 
dispună de... saltele; la Filipeștii 
de Pădure, cercul de trintă con
dus de profesorul Adrian Alex- 
andrescu (din care 6 sportivi au 
intrat In finale) merită mult 
mai multă atenție din partea or
ganelor sportive județene Pra
hova. îmbunătățirile sînt de aș
teptat ți ele trebuie să devină 
evidente în scurtă vreme. Fără 
excepție, conferințele organiza
țiilor județene ale U.T.C., au a- 
dus în prim-planul dezbaterilor 
și problema sportivă. Analizele 
și propunerile ce au avut Ioc 
au evidențiat punctele „forte" 
ale celor două competiții auto
nome din cadrul C.T.S., ca și pe 
cele rămase în urmă. S-a evi
dențiat în aceste ocazii că pe 
lingă succesul consacrării a 
două competiții de masă și de 
marcă sint necesare eforturi 
susținute pentru edițiile ahului 
următor. Un început deosebit- de 
valoros a fost făcut. Cu îmbu
nătățirile de regulament ce vor 
fi aduse (mai ales în ceea ce 
privește acordarea dreptului de 
Înscriere in concurs a unor ti
neri care muncesc în sat dar lo
cuiesc în altă parte etc.), cu 
preocupări organizatorice spori
te ...„Cupa U.T.C. la oină" ți 
„Campionatul național sătesc de 
trintă" și-au cîștigat un loc si
gur în agenda competițională a 
U.T.C. alături de celelalte ra
muri ale „Cupei tineretului de 
la sate", „Crosul tineretului" 
etc. Am căpătat, anul acesta, 6 
nouă și elocventă dovadă că 
sportul de masă are o puternică 
ți largă audientă 1a sate

VIOREL RABA

(Urmare din pag. I)
liorare a celorlalte rezultate din 
munca pedagogică".

Se pune însă problema utili
zării la maximum a cadrului or
ganizat oferit tinerilor' specia
liști în folosul atingerii altor 
trepte profesionale. Știm că, din 
acest punct de vedere, prezen
ța elementelor negative concu
rează pe cele pozitive. Aceasta 
ne-a determinat să abordăm 
chestiunea într-o discuție cu tov. 
prof. dr. IANCU HORESCU, 
secretar al comitetului de partid 
al Universității Timișoara, pro
decanul Facultății ’ de fizică. 
„Tendința de specializare prin 
doctorat ia uneori forme curioa
se. După părerea mea, doctora
tul trebuie să încununeze o pe
rioadă de intense a umulări de 

cunoștințe perfect conturate în
tr-un anumit domeniu De 
exemplu nu poți să-ți iei doc
toratul într-un domeniu al chi
miei dacă nu le cunoști cel pu
țin bine ne celelalte (și sînt 
destule). Dar există o grabă ne
justificată în abordarea docto- 
ranturii. Unele tinere cadre di
dactice. nici nu încep bine mun

ca de conducători de seminar, 
după absolvirea unei facultăți, 
și se înscriu imediat la docto
rat, neglijînd uneori total cele
lalte probleme care ar trebui să 
fie pe primul plan : de instruc
ție, didactice, educative. Apoi, 
de multe ori doctoratul nu se 
face după preferințele sau rea
lele înclinații ale candidatului, 
ci după mai mulți factori ex
terni de conjunctură: de con
ducători disponibili, de posibili
tăți de lucru. Un alt aspect este 
interpretarea dată acestui titlu. 
Un doctorand este departe de a 
fi universal valabil. „Titlul are 
o pondere exagerată in con
cursuri, promovări etc. (fiindcă 
de multe ori de acestea bene, 
ficiază doctori in alte speciali
tăți !) Se naște, astfel, o primej
dioasă tendință de formalizare 
a unui act care trebuie să re
prezinte numai un sistem dc a- 
preciere și consacrare într-un 
singur domeniu și nu în toate.

Privitor la alte forme de ca
lificare prin specializare sau 
schimb de experiență între in
stituțiile de învățămînt superior 
din țară sau străinătate, găsesc 
că există încă o discrimare în

tre Capitală și celelalte centre. 
Trebuie să se acorde un număr 
proporțional cu numărul cadre
lor pentru fiecare instituție de 
învățămînt superior, care să fie 
puse la dispoziția Senatului pen
tru selecționare și recomanda-

TmERII
UNIVERSITARI

re. Tot referitor la aceste locuri 
trebuie sa se stabilească dome
niile prioritare de către foruri 
competente. Participarea la ma
nifestările științifice internațio
nale constituie un act național, 
de aceea, la aceste manifestări 
trebuie să participe numai acele 
cadre didactice care prezintă 
sinteze sau comunicări de mare 
valoare, nu ciupituri, compila
ții, conspecte. Și mai este, după 

opinia mea, neapărat necesar ea 
cei care ne reprezintă țara să 
cunoască foarte bine nivelul ac
tual al dezvoltării domeniului 
lor la nivel național.

O altă problemă legată de 
munca tinerilor asistenți este 

chiar selecționarea lor. Tova
rășul profesor dr. Iancu Ho- 
rescu opina că nu toți cei ce 
sînt reținuți în institutele de 
învățămînt superior îndreptă
țesc speranțele : fie că n-au ca
lități profesionale specifice, fie 
că nu se pot impune ca oameni 
de catedre. Ar fi de preferat să 
fie reținuți mai mulți absol
venți, pe baza notelor și a com
portării lor în facultate, pentru 

ca după un timp de verificare, 
dintre aceștia să rămînă în ca
drul corpului didactic universi
tar cel mult 30 la sută. „Trebuie 
să fim lucizi și să recunoaștem 
— aprecia domnia sa, că nu toți 
cei ce știu să rezolve ori să cree
ze o problemă, știu s-o și expli
ce și, de altfel, rolul școlii supe
rioare este de a pregăti și ca
dre pentru cercetare, nu numai 
pentru invățămint, adică să 
facă schimb de cadre cu cer
cetarea. Activitatea didactică 
este un proces in cadrul căruia 
apare mereu amenințarea de a 
se șabloniza. De aceea, este ne
cesar ca permanent să apelăm 
la idei, concepții, metode, dar 
și oameni noi in efortul colectiv 
de modernizare a procesului de 
invățămint".

Componenta educativă a sar
cinilor pedagogice asumate de 
tinerii universitari nu este nici 
ea lipsită de asperități Tova
rășul asistent Ion Mușcutar 
președintele Consiliului U.A.S. 
al universității consideră greși
tă antrenarea în primul rind a 
acestora în activitatea de în
drumare a gru/alor studențești. 
Deși asistenții se pot apropia 

mai ușor de sfera intereselor 
studenților, ei înșiși au încă ne 
voie de îndrumare. Faptul că 
unii asistenți se achită cores
punzător de sarcini în cadrul 
asociațiilor studențești, în spe
cial in timpul sesiunilor, cînd 
preiau activitatea obștească, nu 
trebuie să ducă la concluzia că 
aspectele muncii educative a- 
parțin tn exclusivitate tinerelor 
cadre didactice. Nu, hotărît, tî- 
nărul asistent ori lector va tre
bui să-i secondeze pe conferen
țiari sau profesori.

Discuțiile purtate la Univer
sitatea din Timișoara au evi
dențiat cîteva probleme legate 
de activitatea universitarilor 
tineri — doctoratul, bugetul de 
timp, munca educativă — tn 
interpretarea cărora atît din 
partea celor interesați direct, cit 
și a forurilor răspunzătoare se 
cere mai multă suplețe, obiec
tivitate, înțelegere, spirit de 
răspundere. Fără a avea pre
tenția de a fi epuizat aspectele 
muncii tinerelor cadre didacti
ce, subliniem doar importanța 
lor și, tocmai de aceea, nece
sitatea de a fi considerate ca 
atare.

Zona marelui stadion 23 August din Capitală a polarizat — cu 
precădere ta ultimii ani — citeva Paze sl amenajări sportive de 
o deosebită valoare: sala de atletism, piscina olimpică, bazinul de 
sărituri, patinoarul acoperit — alcătuiesc. Împreună cu amfitea
trul de beton al stadionului șl terenurile sale anexe, sala de gim
nastică și lupte, sălile și terenurile Școlii sportive „Viitorul", Cen
trul de medicină sportivă, hotelul sportivilor, lacul și marele parc 
— un extins complex sportiv. Peste o mie dQ sportivi (cifra nu cu
prinde și tinerii care Iau cu asalt patinoarul sau stadionul, ca și 
pe profesorii, instructorii și tehnicienii complexului) trec zilnic 
pe aici, într-un du-te-vino neîntrerupt al an Ornamentelor, compe
tițiilor de „casă" șl oficiale, al cercetărilor și experimentelor știin
țifice. Incepind cu cei mai mici sportivi — copil grupelor de în
vățare de la bazinul de inot — și terminînd cu sportivii de per
formanță al loturilor naționale, sutele de tineri vin și pleacă de 
la aceste baze acoperind în totalitate intervalul unei „zlle-lumină". 
Dar, la o privire mal atentă a mijloacelor șl modalităților de acces 
existente, vom constata că rețeaua de transport în comun ocolește 
ta oarecare distanță acest atît de solicitat complex sportiv ceea 
ce dăunează, tn primul rînd. bugetului de timp al sportivilor. 
Legăturile cartierelor Capitalei cu zona 23 August pot și trebuie 
să fie îmbunătățite — este concluzia pe care am desprins-o discu- 
tînd Ia fața locului (Ia bazin), în urma unei Invitații exprese, cu 
copil, sportivi consacrați, părinți, profesori. Ne permitem să ob
servăm că singură linia de tramvai 23 — 24 — 21 se află în apro
pierea complexului, în timp ce mașina 34 întoarce la Piața Mun
cii, tramvaiul 26 trece tot pe acolo (deci departe), iar mașina 74 
șl troleibuzul 86 „își văd de drum" pe Vatra Luminoasă. Sugerăm, 
de aceea, conducerii I.T.B. două mici modificări de trasee care ar 
„apropia" de Complexul sportiv 23 August nu mai puțin de opt 
cartiere bucureștene : a) mutarea cu două stații mai departe a ca
pătului mașinii 34, pe bulevardul Muncii, chiar in dreptul stadio
nului, unde este și loc de întoarcere; b) o „buclă" de cîteva ștații 
a mașinii 74, prin Maior Coravu — pe unde nn ’rece nici un mij
loc de transport — care ar întoarce în drept»! sălii de atletism, re
venind în traseul vechi prin str. Leonte Fl’ipesc». Sau poate că 
I.T.B. ar găsi alte soluții 7 Mal bine de o mie de tineri sportivi le 
așteaptă 1

V. R.



Solidaritate
□ □□□

cu patrioții basci
Uniunea Tineretului social-de

mocrat din Finlanda a adresat au
torităților spaniole o telegramă în 
care protestează împotriva proce
sului intentat patrioților basci și

își exprimă solidaritatea cu vic
timele înscenării judiciare de la 
Burgos. Comitetul Executiv al U- 
niunii a hotărît să acorde ajutor 
financiar organizației „Tineretul 
socialist din Spania**.

Regis Debray 

ar putea fi 

curînd eliberat

• La San Jose a avut loc o 
demonstrație studențească de 
protest împotriva procesului de 
la Burgos, intentat de autorită
țile spaniole patrioților basci. 
Demonstrația a fost urmată de 
un miting, în cadrul căruia vor
bitorii, conducători ai organiza
țiilor studențești, au cerut elibe
rarea celor arestați.

Scriitorul și ziaristul francez 
Regis Debray, deținut în Bolivia 
ca urmare a unei condamnări la 
30 ani închisoare, sub acuzația de 
participare la acțiuni de guerilă, 
„ar putea fi eliberat din moment 
în moment", anunță agenția Reu
ter, citind surse guvernamentale 
din La Paz.

între reprezentanții forțelor ar
mate și președintele țării, gene
ralul Juan Jose Torres, pare să ii 
intervenit un acord în această 
problemă, relatează agenția ci
tată. Ea amintește că luna tre
cută s-a anunțat că președintele 
Torres a semnat ordinul de elibe
rare a lui Debray și a pictorului 
argentinian Ciro Bustos, dar că 
înfăptuirii acestui ordin i s-au o- 
pus elemente de dreapta din ar
mată.

în prezent, Regis Debray este 
deținut în localitatea Camiri, si
tuată într-o regiune îndepărtată 
de junglă din sud-estul Boliviei.

EMANAȚIILE RADIOACTIVE 
ALE EXPLOZIEI SUBTERANE 
DE LA NEVADA, DETECTATE 

LA 700 KM.
• COMISIA americană pentru 

energie atomică a făcut cunoscut 
că emanații radioactive cauzate 
de explozia subterană care a a- 
vut loc vineri pe poligonul din 
Nevada au fost detectate in at
mosferă, la o distanță de 700 de 
klometri de la locul exploziei.

0 antologie a 
poeziei românești 

a apărut 
la Bruxelles

• ÎN AULA Universității din 
Louvain (Belgia), scriitorul de 
origine română, Michel Steriade, 
director al institutului „Mihail 
Eminescu", a prezentat, în fața 
unui mare număr de profesori și 
studenți, noua sa antologie a 
poeziei românești, în limba fran
ceză. Deschizînd reuniunea, au
torul a spus că această lucrare 
este dedicată președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui îndrumări 
și solicitudine in materie de în- 
vățămint, cultură și răspindire a 
poeziei au avut rezultate prodi
gioase.

Expunerea despre România și 
poporul ei, precum și despre 
poezia românească a fost primi
tă cu viu interes de asistență.

La Invitația Comitetului 
polonez de luptă pentru pace, 
in intervalul 14—18 decem
brie, in Polonia s-a aflat în 
vizită un grup de tineri ac
tiviști pe tărim social din 
R. F. a Germaniei care au 
participat în luna mai a a- 
cestui an la organizarea 
Săptămînii poloneze" la Miin- 
chen. Oaspeții, informează a- 
genția P.A.P., au vizitat di
ferite localități poloneze și 
fostul lagăr hitlerist de la 
Oswiecim

R.D. GERMANA. — Combinatul do prelucrară a țițeiului 
Schwedt/Oder.

Incidente violente 
în Okinawa

Accidentarea in noaptea de simbâtâ spre duminică de către un 
automobil american a unui locuitor al Insulei Okinawa a dos la 
declanșarea unor incidente violente intre numeroși locuitori ai 
insulei și militari americani staționați pe insulă.

în cursul incidentelor, apro
ximativ două mii de locuitori au 
aruncat cu sticle incendiare și 
pietre asupra militarilor ameri
cani și poliției japoneze și au 
incendiat 60 de automobile a- 
mericane aflate în afara incintei 
bazei aeriene de la Kadena. Nu
mai intervenția trupelor S.U.A. 
și a poliției militare, care au tras 
focuri de armă și au făcut uz de 
gaze lacrimogene, a pus capăt 
incidentelor. Numeroși manifes- 
tanți și soldați americani au fost 
răniți și au fost operate zeci de 
arestări. Toate bazele militare a-

mericane din Okinawa au fost 
puse in stare de alarmă.

Mînia locuitorilor, relatează a- 
gențiile de presă, a fost alimen
tată de un accident similar, al 
cărui autor, american, a fost a- 
chitat de o curte militară a 
S.U.A., precum și de tergiversa
rea aplicării proiectului de retra
gere din insulă a unor proiectile 
încărcate cu gaze otrăvitoare cu 
efect nociv asupra sistemului 
nervos.

Răpitorii nu
UN NOU PARTID POUTIC 

ÎN TURCIA
• IN TURCIA a fost constituit 

an nou partid politie — parti
dul democratic. Inițiatorii noii 
formațiuni politice au adresat 
Ministerului de Interne cererea 
de a înregistra oficial partidul 
creat.

LABORATORUL SELENAR
Activitatea labo

ratorului selenar 
autopropulsat „Luno- 
hod-l“, care a par
curs pină ta prezent 
peste un kilometru 
pe suprafața Lunii, a 
demonstrat siguranța 
în funcționare a tu
turor componentelor 
sale.

Una din problemele 
principale pe care au 
trebuit să o rezolve 
specialiștii, în vede
rea funcționării în
delungate a aparatu
lui, a fost asigurarea 
energiei electrice. 
Pentru aceasta, el 
dispune de baterii de 
acumulatoare chimi
ce, ale căror energie 
este cheltuită nu nu
mai pentru deplasare, 
ci și pentru funcțio
narea sistemului de 
dirijare, a aparatelor 
de televiziune și de 
fototeleviziune, pen
tru aparatura științi-

fică și pentru menți
nerea legăturii cu Pă
mântul.

Deoarece capacita
tea acumulatoarelor 
este limitată, ele sînt 
alimentate, în per
manență, în timpul 
zilei, de la bateria 
solară, care este în 
permanentă orientată 
perpendicular față de 
razele Soarelui. Com
pletarea energiei este 
considerabilă atunci 
cind încetează legă
tura cu lunohodul. 
atunci cind selena se 
află dincolo de ori
zont și este invizi
bilă de la centrul de 
dirijare de pe Pa
ni înt.

în timpul nopții, 
energia electrică a- 
cumulată de baterii 
se utilizează pentru 
buna funcționare e 
termoregulațoarelor 

care mențin tem
peratura în limitele

• COMANDAMENTUL AME
RICAN din Saigon a anunțat 
duminică pierderea unui bombar
dier supersonic, lovit deasupra 
Văii Ulcioarelor, în Laos, precum 
și doborirea de către forțele pa
triotice din Vietnamul de sud a 
trei elicoptere. Prăbușirea celor 
patru aparate de zbor ameri
cane s-a soldat cu moartea a 
patru militari americani și ră
nirea altor 19.

In săptămina care s-a încheiat, 
forțele aeriene ale S.U.A. au 
pierdut in Indochina 15 
de zbor.

aparate

PERU, COLUMBIA Șl CHILE 
VOR CREA O „ZONA A CO

MERȚULUI LIBER"
• COMISIA „Pieței comune a 

Anzilor" a făcut cunoscut că 
Peru, Columbia și Chile vor crea, 
incepind de la 1 ianuarie 1971, 
• „zonă a comerțului liber" 
centru aproximativ 4 000 de 
produse. Celelalte țări membre 
ale „pieței andine" — Bolivia și 
Ecuador — își vor menține însă 
in continuare taxele vamale, 
pentru a-și proteja sectoarele e- 
eonomice cu o dezvoltare defi
citară, relatează agenția Reuter.

rrj

O BOMBA
LA RAMPELE DE LANSARE A 

RACHETELOR AMERICANE ?
• AUTORITĂȚILE americane 

au anunțai că personalul de la 
Cape Kennedy procedează la 
«■ratarea întregului centru

nu pot ■ 
de căl- 
frig și 
sînt fa-

stabilite, precum și 
pentru menținerea 
legăturilor cu Pămin- 
tul.

Antenele și roțile, 
aflate în afara cabi
nei ermetice, 
fi protejate 
dură sau de 
de aceea ele
bricate din materiale 
rezistente la variații 
de temperatură de 
peste 300 grade C.

Corpul propriu zis 
al lunohodului este 
umplut cu aer și în
chis ermetic. Pentru 
â fi protejat de 
gul cosmic sau 
căldura degajată 
razele Soarelui, 
este învelit
„șubă“ formată din 
circa 20 de straturi de 
peliculă metalizată și 
de vată de sticlă. Tot 
ea nu permite luno
hodului să răcească 
prin degajarea căl
durii proprii. Si to-

fri- 
de 
de 
el 

într-o

tuși, in timpul func
ționării diferitelor a- 
parate, din cauza fo
losirii energiei elec
trice. se produce o 
degajare de căldură. 
Și atunci, pentru a 
șalva aparatul de 
supraîncălzire se ri
dică capacul, instalat 
pe partea lui superi
oară, care permite 
ieșirea surplusului 
de căldură.

Dar oricit de bună 
este ,.șuba“. încetul 
cu Încetul, atmosfera 
din interiorul cabi
nei ermetice s-ar pu
tea -răci dacă n-ar e- 
xista o instalație spe
cială de încălzire, 
care poate menține 
temperatura interi
oară in limitele a 15 
—20 grade C. Ea con
stă ointr-o „sobiță* 
radioactivă prin care 
aerul circulă împins 
de un ventilator spe
cial.

Suedia salută ideea 
convocării unei 

conferințe generaf- 
europene consacrată 

securității
în cadrul unui interviu acordat 

postului de televiziune din Mos
cova, premierul suedez, Olof Pal
me. a declarat că Suedia salută 
ideea convocării unei conferințe 
feneral-europene consacrată pro- 

lemelor securității. El a adăugat 
că guvernul suedez va sprijini gu
vernul finlandez în eforturile 
sale de pregătire a acestei confe
rințe.

Referindu-se la relațiile sovie- 
to-suedeze, Olof Palme a relevat 
evoluția lor pozitivă neîntreruptă 
și colaborarea dintre cele două 
țări, care se dezvoltă sub semnul 
bunei vecinătăți.

Regele Hussein 
la Londra

îmi notasem pe horța de bu
zunar pe care „Credit Comer
cial de France* o oferă la ghi
șeele sale : La Motte Picquet. 
Era destul de simplu — o sin
gură stație după Ecole Mili- 
taire. Peste bulevard întunericul 
flutura din aripi și doar citeva 
reclame încercau timide să 
străpungă cortina nocturnă. In
trarea în metro, schelărie me
talică diformă, avea un aer 
trist pe core Tl accentuau în
ghesuiala pasagerilor, indife
rența cu core urcau și coborau 
treptele prăfuite, stăpîniți de 
gînduri ce le păstrau doar pen
tru ei. Este uimitoare, mai ales 
seara, liniștea din vagoanele 
trenului subpămîntean — oa
menii par extenuați, nu comu
nică între ei, se refugiază în
tr-o oază de singurătate, ob
sedați de melodia uniformă a 
roților ce aleargă pe șinele de 
fier.

încerc să reperez locul întîl- 
nirii — o bodegă, la întretă
ierea cu bulevardul d» Gre
nelle, peste drum de un cine
matograf. Cu o seară înainte 
străbătusem arterele centrale : 
frenetica revărsare de lumină 
plăzmuia un decor de basm iar 
oamenii mi se păreau cu toții 
veseli, contaminați de bună dis
poziție. Dar acum mă aflu 
departe de uzina ta care se 
produc iluzii. Sînt, porcă, în- 
tr-un alt oraș. Poate din cauza 
frigului, poate din couza întu
nericului, strada se înfățișează

plecat din Spania mînată de 
speranțe deșarte. Dar in satul 
din Valencia în care locuiam e- 
xistența noastră devenise un 
calvar fără de sfîrșit. Tata îm- 
bătrînise și nu mai găsea de 
lucru. Eu am început să lucrez 
la 13 ani — școala și copilăria 
le-am încheiat foarte devreme.

Munceam și totuși nu pu
team să asigur existența între
gii familii. Ceea ce cîștigam 
era prea puțin pentru a astîm- 
păra foamea a patru guri. Dis
perarea ne-a împins în pribe
gie. Sînt momente în care înce
tezi să mai faci calcule exacte, 
să raționezi. Satul nostru din 
Valencia nu putea să-mi ofere 
nimic în plus. N-aveam dreptul 
nici măcar la speranță. 
Ne-am strîns cîteva lucruri și 
am pornit la drum...

— încotro ?
— Către Franța...
— De ce nu v-ați oprit 

tr-un oraș spaniol ?
— Pentru că situația noastră 

nu s-ar fi schimbat cu nimic. 
Oare pentru ce 500 000 mun
citori spanioli au emigrat în 
Franța ? Numai în regiunea pa
riziană se găsesc peste 200 0OO. 
Nu credeți că ei ar fi preferat 
să rămînă lîngă nevestele și 
copiii lor, lîngă familii și prie
teni, să muncească în orașele 
în care s-au născut? Nu le-a 
fost, însă, cu putință...

Pepita vorbește din ce ta ce 
mai repede, amestecînd uneori 
cuvinte franțuzești și spaniole.

tn-

— Nu, domnule. Lucrez In
tr-o uzină metalurgică. 9 or» 
pe ?i, fără nici o clipă, de re
paus, tn praf și murdărie, exe
cut aceeași operațiune. Este e- 
xasperant, înnebunitor dar 
n-am găsit un alt serviciu.

— Cînd ați început «ă lu
crați ? .

— La 14 ani, în Spania. Era 
altceva: o farmacie din Ma
drid. Mi-am pierdut însă, sluj
ba iar tatâl meu — de mese- 
rie zugrav — nu reușea nici el 
să obțină de lucru decît spo
radic. Am părăsit Spania pen
tru că situația noastră fusese 
insuportabilă. Doresc să înțele
geți exact : mă sufocam dm 
cauza mizeriei. Adevărurile 
politice le-am înțeles abia aici, 
la Paris. N-am căutat în Fran
ța fericirea și nici aventura nu 
ne-a împins să părăsim Madrr- 
dul. Doream doar să ne ctștț- 
qăm bucățica noastră de pli
ne si în Sponia nu ne-a fost 
posibil. N-am fost singurii. Poa
te am avut ghinion. Oamenii 
săraci au, însă, rareori noroc 
la loteria soartei...

— Cum vă simțiți la Paris î
_  Mie dor de Madrid. Este 

un alt oraș. Mai deschis, mai 
vesel sau poate așa îmi apare 
în amintiri. Doar acolo stat 
născută...

— Te vei reîntoarce ta Spa
nia ?

Desigur. 
Cînd ? 
întrebarea aceasta md

JIII, lllliwviînv^

lâsît un alt serviciu.

REGELE Hussein al Iordaniei, 
care a făcut o vizită de trei zile 
în R. F. a Germaniei, a sosit la 
Londra. în capitala Marii Bri
tanii, suveranul iordanian va a- 
vea convorbiri cu primul minis
tru. Edward Heath, și cu minis
trul de externe, Alec Douglas 
Home, asupra situației din Orien
tul Apropiat și a relațiilor anglo- 
kndaniene.

Observatorii politici din Lon
dra relevă că în centrul discu
țiilor se va afla problema reluă
rii misiunii reprezentantului spe
cial al secretarului general al 
O-N.L'„ U Thant, în Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring.

sini dispuși

să piardă timpul
Răpitorii ambasadorului elveți

an Giovanni Enrico Bucr.er au 
făcut să parvină in seara de sfm- 
bătă mimstruhri brazilian al ju»-

Brazi- 
a de
bt în-

Ministrul de finanțe al 
bei. Antonio Delfim Neto, 
darat că guvernul „ignoră 
tregime" campania soției consu
lului Dias Gomide. pentru strin- 
gerea unui fond de un milion 
dolari care urmează să fie pre-

organizației ile-
Ease urugrxayeo- in schimbul eii- 
besirh captivurui. Delfini Neto 
a relevat că legislația braziliană
ne perccrte une: persoane parc- 
cclare sâ <rm țară o we-
meoea remă. DeciarațuSe mi- 
tristnihă de fina nț» tu foat fă
cute ta trnu unei discuții pe 
care acesta a «s-ut-o cu președin
tele Braziliei, generalul Emilio 
Garrastazu Medici, asupra campa
niei soției consulului sechestrat de 
răpitorii din Uruguay.

După cum se știe, consulul ge
neral al Braziliei la Monte Vi
deo, Dias Gomide, a fost răpit 
la începutul lunii august Ulti
mele condiții formulate de răpitori 
pentru eliberarea sa constau ta 
depunerea unei sume de un mi
lion dolari. Membrii organizației 
respective țin, de asemenea, în 
captivitate și pe consilierul ame
rican Claude Fly, răpit tot la 
începutul lunii august

Premierul grec despre bilanțul

activității guvernului
într-o cuvintare radioteleviza

tă, primul minsitru al Greciei, 
Gheorghios Papadopoulos, a fă
cut bilanțul activității guvernu
lui pe anul 1970 și a expus pro-

*
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niole • „Nu aveam dreptul nici măcar la speranță..." • Drama din 

„bidonvilles"

spațial in urma unui telefon •- 
nonim care anunța plantarea 
unei bombe la rampele de lan
sare ale rachetelor spre Lună. 
S-a precizat că. în ciuda celor 
petrecute, testele de verificare 
ale navei spațiale „Apoilo-14“, 
prevăzută să fie lansată spre 
Lună la 31 ianuarie 1971, au 
continuat fără întrerupere.

După cum anunță agenția 
A.P., agenții F.B.I.-uIui au ares
tat in afara perimetrului bazei 
tie la Cape Kennedy un individ 
ale cărui semnalmente cores
pundeau celor furnizate de sesi
zarea telefonică.

• JOHN ABT, avocatul mili
tantei americane de culoare An
gela Davis, a anunțat că a con
testat in fața Tribunalului Fe
deral din New York hotârirea a- 
doptată de Curtea de Apel a 
statului de a aproba decizia Tri
bunalului municipal newyorkez 
privind extrădarea tinerei către 
autoritățile din statul California. 
Cererea a fost înregistrată și, in 
consecință, ordinul de extrădare 
a fost suspendat pină la relua
rea dezbaterilor Tribunalului 
Federal, la începutul lunii ia
nuarie. Tribunalul a refuzat insă 
să accepte punerea in libertate 
provizorie a Angele! Davis.

Lnind cuvintul in ca
drul unei conferințe a 
partidului ugandez de 
guvemămînt, Congresul 
Poporului, președintele ță
rii, Milton Obote, a re
afirmat intenția Ungandei 
de a se retrage imediat din 
Commonwealth in cazul 
reluării livrărilor britanice 
de arme către Republica 
Sud-Africană.

gramul acestuia pe 1971. în a- 
cest context, premierul grec a re
levat dezvoltarea relațiilor Gre
ciei cu Albania, Bulgaria, Iugo
slavia și România, menționtad 
totodată că guvernul de la Ate
na depune eforturi pentru rea
lizarea unei colaborări prietenești 
cu Turcia.

Vorbind despre problema ci
priotă, Papadopoulos a arătat că 
guvernul grec sprijină actualele 
eforturi pentru soluționarea a- 
cesteia prin intermediul convor
birilor intercomunitare. în ce pri
vește problemele interne, șeful 
guvernului grec ă precizat că a- 
nul 1971 nu va aduce nici o 
schimbare în ceea ce privește 
actuala ordine statală. El a a- 
nunțat că în zilele următoare vor 
fi eliberate aproximativ 300 de 
persoane deportate pe motive 
politice.

austeră, r>u-și ascunde neferi
cirile.

Lopez a fost, ca de obicei, 
punctual. A venit însoțit de o 
brunetă slăbuță, cu ochii mori, 
ca două semne de întrebare. 
Mi-a întins mîna — o mînă mi
cuță și, totuși, neînchipuit de 
aspră — după cere s-a reco
manda* simplu : „Pepita*.

Am intrat în bodegă. Lîngă 
ber, ta fata unor pahore cu 
bera, niște odroctî voinici vor
besc zgomotos în arabă. „Alge
rieni... — îmi spune Lopez. E- 
zită, totuși, să ia loc la o mă
suță. Auzise o frază ta spanio
lă. Se uită atent în jur, apoi 
zîmbește arătîndu-mi, discret, 
trei tineri aflafi într-un colț ai 
sălii. „îi cunosc, lucrează pe 
un șantier... Sînt băieți buni".

Cu Lopez făcusem cunoștință 
mai de mult. Trăiește în Fran
ța de aproape trei ani iar ul
timul an l-a petrecut la Paris. 
Biografia lui se poate rezuma 
în cîteva fraze: muncitor la 17 
ani, ales în „comisiile munci
torești* la 19 ani, urmărit de 
poliție înainte de a împlini 20 
de oni. Primele două decenii 
de viață și le-a sărbătorit în
tr-o ascunzătoare din Madrid, 
în subsolul unei case vechi, din- 
tr-un cartier cu oameni nevo
iași dar curajoși. Curînd după 
aceea a părăsit Spania. Bine
înțeles, nu putea să se ducă la 
autorități pentru a cere un pa
șaport. Niște mustăți stufoase 
i-au schimbat fizionomia, _ a- 
dăugînd cel puțin cinci ani la 
vîrsta reală. Tovarășii î-au pro
curat acte și l-au condus pe 
un drum mai puțin periculos. A 
ajuns în sudul Franței, fără a 
fi scutit de emoții...

La început, Pepita îmi pare 
mai puțin volubilă decît însoți
torul ei. Este îmbrăcată vn ne
gru, cu un pulover care îi aco
peră gîtul. rața îi este imobilă, 
aspră.

— Sînt femeie de serviciu...
Deschid bloc-notesul.
— La Paris sîntem 20 000 de 

spaniole care muncesc ca fe
mei de serviciu. Mă veți între
ba, probabil, așa cum au mai 
făcut-o și alții : pentru ce ai 
părăsit Spania ? Ca să fii fe
meie de serviciu la Paris, ca să 
prestezi o muncă neagră, ne
închipuit de degradantă? N-am

— Cum te-ai descurcat ta 
Franța ?

— Greu. Mai întîi am lucrat 
într-o uzină de conserve, din 
sud. O muncă istovitoare, prost 
plătită. S-a produs, apoi acci
dentul... Mama și fratele și-au 
pierdut viața. Am plecat către 
Paris. Aici n-am pășit decît o 
slujbă de femeie de serviciu 
într-un hotel. Eram două — a- 
mîndouă spaniole. într-o zi mi 
s-a dat să spăl cele 140 de fe
restre exterioare ale hotelului. 
Era o treabă executată de obi
cei de către o întreprindere 
specializată. Patronul a vrut, 
însă, să facă economie. In timp 
ce lucram la o înălțime ame
țitoare m-am tăiat la o mînă. 
Ăm fost imediat concediată...

— Ce a urmat ?
— Prezentul. Sînt femeie de 

serviciu la o familie înstărită 
din arondismentul 16. Muncesc 
multe, foarte multe ore și ziuă 
și noaptea cînd stăpînii au mu
safiri și au destul de des. Lo
cuința mea este într-o mansar
dă, fără încălzire. 14 femei a- 
vem la îndemînă un singur ro
binet. De la etajul al 8-lea am, 
totuși, privilegiul de a contem
pla acoperișurile Parisului...

Pentru prima oără zîmbește. 
Un zîmbet amar.

— Sînteți dezamăgită ?
— Este greu să răspund sim

plu cu da sau nu. Oricum, nu 
sînt deznădăjduită. în urmă cu 
cîteva luni m-am căsătorit cu 
un student — un spaniol, refu
giat politic. Urmează științele 
economice. Am început să în
văț și eu. în serile în care sînt 
liberă, frecventez un curs de 
pregătire pentru a putea lucra 
la mașini electronice. Bineîn
țeles, plătesc. Trebuie, însă, să 
mă gîndesc la viitorul meu. 
N-am decît 25 de ani...

între timp a sosit Margarita. 
A ascultat-o în tăcere pe Pepi
ta. îmi închipuisem toate spa
niolele brunete. Dar cunoștința 
lui Lopez este blondă ș» are 
ceva din fragilitatea unui por
țelan.

Margarita lucrează într-o u- 
zină: 3 000 muncitori — 2700 
străini (portughezi, spanioli, 
nord-africani, negri). Jumătate 
din salariați sînt femei.

— O uzină textilă ?
Zîmbește.

chinuie pentru că este vorba și 
de mizerie și de :demnitate. li
nii spanioli vin în Franța cu 
speranțe de a economisi o 
sumă de bani și de a se reîn
toarce acasă. Rămîn totușiș 
opt-zece ani pentnu că mereu 
constată că economiile sînt ilu
zorii. O cameră costă 300—500 
franci pe lună. Emigrantul nu 
se poate aștepta la bună voin
ță : plătește mai mult, n-ar« 
nici un drept. în schimb, în u- 
zină, este cel mai prost salari
zat și este pus să execute mun
cile cele mai penibile. Ca să 
poată lucra are nevoie de un 
permis de ședere. Permisul a- 
cesta se obține, însă, greu, pe 
termene scurte iar ca să-l obții 
este nevoie să ai un patron. 
Dacă vrei să muncești trebuie 
să accepți orice...

Margarita soarbe cafeaua 
care se răcise. Lopez îi oferă 
o țigară dar ea îl refuză.

— Duceți-vă în „bidonvilles". 
Veți întîlni destui spanioli în 
barăcile metalice sau de car
ton de la marginea Parisului. 
N-au nici lumină și nici căldu
ră. Stau înghesuiți cîte zece în
tr-o cămăruță fără aerisiere. S» 
petrec acolo tragedii îngrozi
toare. O femeie care lucrează 
cu-mine, în uzină, și-a lăsat di
mineața, în zori, cei trei copii 
dormind. Soba — o improvi
zație, deoarece altfel nu se 
poate asigura încălzirea — ră
măsese aprinsă pentru ca micu
ții să nu degere. Cînd s-a reîn
tors, către seară, nu mai avea 
nimic — nici familie, nici bu
nuri. Arsese totul. I s-a promis 
ajutor : o altă baracă... Să nu 
credeți, totuși, că sîntem niște 
oameni fără speranță. Luptăm 
pentru drepturile noastre, îi a- 
jutăm pe noii veniți să se 
descurce, încercăm să învățăm 
o meserie, să ne instruim. Mulțî 
se reîntorc în Spania pentru a 
lupta contra dictaturii. Poate 9 
voi face șî eu într-o zi...

Bodega se golise iar pe stra
da bîntuită de frig trecătorii, 
grăbiți, se răriseră. Ne-am des
părțit în metro, la Ecol» Mi- 
litaire...

ELGEN1L OBREA
Paris, decembrie 1970

Lee Bailey, avocatul căpitanu
lui Ernest Medina, care este an
chetat pentru a se stabili rolul 
ce l-a avut în comiterea masacm- 
lui din localitatea sud-vietnameză 
Song My, la 10 martie 1968, de 
către un pluton al companiei sale, 
a recunoscut că clientul său a 
dat ordinul de a distruge „tot ceea 
ce este viu" la Song My. Bailey 
susține însă că acest ordin a fost 
dat pe baza informațiilor furni
zate de serviciile speciale ale tru
pelor americane, potrivit cărora 
în Song My s-ar fi aflat numai 
„soldați inamici**. „Aceste infor
mații s-au dovedit total incorec
te**, fapt care, după părerea lui

deBailey, nu putea fi cunoscut 
Medina la data respectivă.

După cum se știe, avocații 
parării ta procesul intentat 
Fort Benning locotenentului Wil
liam Calley, comandantul pluto
nului care a comis masacrul de 
Ia Song My, învinuit de a fi par
ticipat direct și de a fi ordonat 
această acțiune criminală, au sub
liniat că Medina, comandantul 
companiei, a dat ordinul de a 
distruge „tot ceea ce este viu în 
Song My". Medina însuși este 
anchetat în legătură cu rolul său 
ta asasinarea a cel puțin 175 de 
civili din Song My.

a- 
la

Totodată, el a afirmat că ac
tualul guvern conservator bri
tanic intenționează să anunțe 
reluarea livrărilor după planifi
cata conferință a țărilor Com- 
monwealthului, care urmează să 
aibă loc în ianuarie 1971 la Sin
gapore.
• PARTIDUL UGANDEZ Con

gresul Poporului a adoptat, în 
cursul unei întruniri extraordi
nare, o propunere a președinte
lui Milton Obote, potrivit căreia 
șeful statului urmează să fie de
semnat pe calea alegerilor. Par- 
ticipanții la întrunire au con
damnat intervenția în Guineea, 
iar președintele Obote a adresat 
un mesaj președintelui Seku 
Ture prin care îl asigură d« 
sprijinul deplin al Ugandei.

Guvernul Guineei a trimis 
secretarului general al O.N.U. 
U Thant, un mesaj, semnat 
de președintele Seku Ture, 
care atrage atenția asupra 
faptului că In unele zone din 
vecinătatea frontierelor Gui
neei detașamente portugheze 
sînt în curs de formare în ve
derea unor acțiuni agresive 
împotriva acestei țări. Mesa
jul atrage, de asemenea, aten
ția asupra încălcării perma
nente a spațiului aerian al 
Guineei de către avioane por
tugheze.

Președintele Seku Ture 
cere secretarului general al 
O.N.U. să informeze toate 
statele membre ale Națiunilor 
Unite despre faptele relatate 
în mesaj și să ia măsurile ne
cesare pentru preîntîmpinarea 
repetării actelor de agresiune 
împotriva Guineei.

Președintele Nixon și-a „înăsprit" 
poziția față de Congres

în cazul în care sesiunea Congresului S.U.A. nu va da curs 
propunerilor majore ale președintelui Nixon, acesta intenționează 
să convoace Ia 3 ianuarie sesiunea Congresului nou ales, a decla
rat sîmbătă seara secretarul de presă al Casei Albe, Ronald 
Ziegler.

Această „înăsprire" a poziției președintelui survine după ce 
Richard Nixon îndemnase cu puțin timp înainte pe liderii repu
blicani din Senat și din Camera Reprezentanților să lucreze în 
sesiuni neîntrerupte, inclusiv duminica, pentru a reglementa pro
blemele legislative nerezolvate.

Ronald Ziegler a precizat că dacă președintele nu obține cele 
dorite din partea Congresului în actuala sa componență, el va 
refuza semnarea documentului, care ar permite amînarea întru
nirii noului Congres pină la 21 ianuarie 1971. în acest caz, întru
nirea Congresului la 3 ianuarie ar deveni obligatorie prin preve
derile constituției americane.

Printre chestiunile deosebit de controversate a căror regle
mentare dorește s-o urgenteze președintele Nixon se numără 
unele probleme cu caracter social, problema fondurilor pentru 
dezvoltarea transportului aerian supersonic, cotele la importu
rile de produse textile, precum și proiectele de lege referitoare 
la o serie de alocații.

GUATEMALA

Secretarul 
partidului 

de guvernămînt 
a fost asasinat

La Ciudad de Guatemala a 
fost asasinat ,cu o rafală de mitra
lieră deputatul Amoldo Oten 
Prado, membru al conducerii 
mișcării de eliberare națională, 
unul din liderii partidului de gu
vemămînt din țară. Atentatul a 
fost comis în momentul cînd a- 
cesta părăsea domiciliul.

Această crimă a provocat, după 
cum relatează agenția France 
Presse, o emoție profundă în 
cercurile oficiale guatemaleze^
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